
I 

rr a 













FELSENBORGARSÖGUR, 

eður 

æfisögur ýmsra sjófarenda, 

einkum 

Alberts Júlíusar, 

sem var saxneskur að ætt. 

Ritaðar á þjóðversku 

af 

sonarsyni bróðursonar hans, 

Eberharð Júlínsi, 

en nú snúið af danskri tungu á íslenzka. 

í. partur. A 

Kostnaðarm: Grémur bókb. Laæxda 

A 

LANDSBÓKABAFN 
AR 

nn 

AKUREYRI 1854. 

Prentaðar í prentsmiðju norður- og austurumdæmisins, 

af H. Helgasyni. 





4. kapítuli. 

Eberharð Júlíus segir frá uppruna sínum. 

Beg Eberharð Júlíus sá fyrst ljós þessa heims 

árið 1706 í hinum mikla sólmyrkva, er þá varð, 

og stóð föður mínum, er var auðugur kaupmaður, 

mikill ótti af honum ásamt öðrum, jók það einnig 

allmikið á hræðslu hans, að móðir mín kom mjög 

hart niður að mjer, en þegar hún var eptir hætti 

orðin heilbrigð aptur, og hann sá mig sem frum- 

getinn.son sinn, gladdist hann einkar mikið. Jeg 

vil ekki tala um, hversu foreldrar mínir ljetu sjer 

annt um mig í barnæskunni, heldur minnast hins, 

að þareð þau þegar í fyrstu einsettu sjer, að láta 

a stunda bókmenntir, spöruðu þau ekki að taka 

ýmsa kennendur handa mjer, er lögðu mikla alúð 

á að kenna mjer, og fór mjer óðum fram, svo 

begar búið var að reyna mig, var jeg á 17. ald- 

urs ári sendur ásamt öðrum til háskólans í Kiel 

um páskaleiti 1793, átti jeg að læra þar lögspeki 

að vilja móður minnar, því hún var dóttir lög- 

Ífræðings eins. En forsjónin bægði henni frá að 

Seia haft. þá ánægju að sjá framfarir mínar, því 
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einu ári síðar barst mjer sú sorgarfregn, að móð- 

ir mín og móðursystir væru látnar. Vegna þessa 

beiddist faðir minn að jeg kæmi heim aptur til 

sín og væri sjer til huggunar nokkrar vikur, þar 

hann hefði ekki mikla skemmtun af systkinum 

mínum. Jeg skrifaði honum til aptur og tjáði 

honum að jeg gæti með engu móti komið heim svo 

bráðlega, þareð fyrirlestrar væru nýbyrjabir, og 

jeg færi svo mikils á mis, ef jeg yfirgæfi þá; — 

þetta ljet hann sjer lynda, sendi mjer ávísun uppá 

200 spesíur og lofaði mjer að dvelja enn þá eitt 

missiri við háskólann, en að því Hónu skyldi jeg 

koma og vera hjá sjer vetrarlangt, og ferðast svo til 

Leipzig:til að verða þar fullnuma. Jeg ljet allt 

vera eins og hann vildi, og notaði því vel það. 

"sem eptir var tímans í Kiel til að öðlast sem 

mestar framfarir í vísindum þeim, er jeg iðkaði; 

á maríumessu fór jeg heim með bezta vitnisburði 

frá prófessorunum, og gladdist mjög af að finna 

föður minn og systur ásamt öðrum ættingjum og 

vinum við, góða vellíðun, en söknuður út af missi 

móður minnar rýrði þó töluvert fögnuð minn. Í 

stuttu máli að segja: hversu sem faðir minn og 

aðrir góðir menn leituðust við að hafa. af. mjer, 

kom það alls fyrir ekki, heldur jókst harmur minn 

æ meir Og varð rótgrónari. Jeg fór þá að lesa 

í bókum mínum til að reyna hvert mjer tækist ekki 

- að öðlast aptur með því hugarrósemi mína, og kom 

mjer það optað haldi. Faðir minn hafði bæði raun 
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og gleði af mjer; rjeði hann þegar af að láta mig 

fara til Leipzig og fjekk mjer 300 gyllini og á- 

vísun uppá 1000 ríkisdala, og kom jeg þangað 2. 

dag marzmánaðar 1723. Allir sem þekkja þessa 

víðfrægu borg og ásigkomulag hennar, geta í- 

myndað sjer, að maður sá er hefði eins mikið skot- 

silfur, eins og jeg hafði, mundi geta öðlast þar 

margskonar skemmtanir og átt beztu daga, en allt 

fyrir það minnkaði ekki þunglyndi mitt, nema þeg= 

ar jeg hlýddi á fyrirlestra eður las í bókum. 

Maður nokkur ættaður úr sama landi ög jeg, 

er var nefndur Mr. H., varð þess fljótt áskynja, 

hvað að mjer gekk, því hann var vel að sjer í 

læknisfræði og sókti um doktorsnafnbót; hann 

Sagði eitt sinn við mig í trúnaði: „vinur minn! 

jeg veit að ekkert annað enn dauði móður yðar 

veldur hryggð yðar, en þareð þjer eruð skynsam- 

ur maður, megið þjer ekki svo lengi og ákaft vera 

- hrelldur í huga, einkum þar þjer megið vera full- 

viss um sáluhjálp hennar. Í annan stað eigið þjer 

enn þann föður á lífi, er lætur yður í tje allt það 

sott, er þjer hefðuð getað búizt við að öðlast af 

beim báðum; en jeg þori að setja höfuð mitt í 

veð, að þetta þunglyndi yðar kemur einungis af 

illu blóði, því ræð jeg yður í einlægni, að þjer 
brúkið nokkur læknismeðöl og látið síðan taka yð- 

ur blóð. Ef þjer gjörið þetta, þá fullvissa jeg yð- 

ur um, að þjer innan 14 daga fáið glaðlegra yfir- 

bragð“.  Mjór leizt þetta ráð skynsamlegt, brúkaði 
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það því, og fannst mjer eptir nokkra daga ljetta 

fyrir hjartanu, og gladdi það bæði sjálfan mig og 

vini mína. Nú fór jeg í nokkrar veizlur, og gjörði 

sjálfur eina, einnig gekk jeg út á landið ásamt 

öðrum mjer til skemmtunar, þó vönuðust aptur 

þessar glaðværðir af þunglyndi mínu, og átti það 

ætíð að orsakast af blóði, en jeg held að bjarta 

mitt hafi spáð því fyrir mjer, að einhver ógæfa 

biði mín, og fregnaði jeg hana fám dögum síðar ; 

í brjefi þessu frá föður mínum: 

„Sonur minn! Óttastu ekki of mjög, heldur 

ber með allri þolinmæði ógæfu okkar beggja, þar 

sem jeg, því miður, hlýt að láta þig vita, að hin 

hverfula gæfa hefur allt í einu með 3. ólæknandi 

sárum kollvarpað áliti mínu og velgengni, já, allri - 

tímanlegri velferð minni; spyrjir þú, hvernig, og 

með hverju móti? þá vit, að verzlunarfjelagi minn 

er orðinn gjaldþrota; skip það, er jeg með ærnum 

kostnaði bjó til Indlands, hafa víkingar hertek- 

ið, skemmt og eyðilagt, og loksins, svo ógæfa mín 

sje fullkomin, hafa hlutabrjefin lækkað í verði, og 

hefi jeg eingöngu fyrir þá sök misst 50 þúsundir 

spesíudala; meira vil jeg ekki skrifa um þetta, 

því hönd mín er orðin stirð; þegar þú ert búinn 

að lesa -brjef þetta, þá láttu herra St. í Leipzig 

borga þjer innlagða ávísun uppá 2000 gullpeninga. 

Systur þína hefi jeg sendt til Stokkhólms með 

jafn miklu fje ásamt farangri hennar til ættsyst- 

ur sinnar þar, en jeg sjálfur fer með lítið eitt til 
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austur eður vestur Indlands til að leita þar minn= 

ar misstu gæfu, eður að öðrum kosti dauðans. 

Hjá herra V. í Hamborg geturðu framvegis, ef 

til vill, fengið brjef frá mjer um ástand mitt. 

Lifða vel og aumkaðu þinn holla föður, er hin 

hörðu forlög hafa hitt, og sem allt of frek áhætta 

og trúgirni hafa steypt í þetta volæði ásamt börn- 

um hans. Í því trausti að guð muni ekki gjör- 

samlega slá höndinni af mjer og þjer, er jeg til 

dauða þinn hollur faðir, 

5. dag aprílmánaðar 1725. 

Franz Marteinn Júlíus.“ 

Óðara enn jeg var búinn að lesa brjef þetta, 

fjell jeg eins og lostinn af reiðarþrumu. aptur á 

bak upp í rúmið og lá þar tilfinningarlaus það 

eptir var dagsins og nóttina eptir, og þegar jeg 

raknaði við aptur, var jeg í mestu örvinglun án 

þess að njóta svefns eður matar, en daginn ept= 

ir var jeg nokkuð rólegri, og las morgunbæn mína 

með hjartanlegri auðmýkt, söng einn morgunsálm 

og því næst fletti jeg upp í heilagri ritningu, og 

Varð fyrir mjer 127, sálmur Davíðs, og komst 

Jeg mjög við, er jeg hafði ígruuðað -þenna sálm ' 

hræsnislaust; fletti jeg síðan upp á öðrum stað, 

urðu þá fyrir mjer þessi orð Salómons, Orðskv. 

b. 10, 22: Blessun Drottins gjörir mann 

ríkan án armæðu; — af þessum orðum fyllt= 

ust augu mín tárum og jeg mælti: „guð minn! 

jeg bið ekki um auðlegð þessa heims, og set það 
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ekki heldur fyrir mig, að jeg er orðinn fjelaus, 

en set þú mig, drottinn! sje það ekki móti þín= 

um vilja beðið, á þann stað, er jeg geti eflt heið- 

ur þinn og gagn náungans, varðveitt góða sam- 

vizku, lifað með sóma og dáið sáluhjálplega.“ Á 

sömu stundu kom mjer til hugar, að segja með 

öllu skilið við laga lærdóm, en leggja heldur stund 

á guðvísi, þess vegna bjó jeg um peninga mína, 

og ásetti mjer að setja tvo hluti af þeim á leigu, 

en hafa hitt með mjer til háskólans í Vittem- 

berg; en voveifleg kalda, sem kom að mjer, 

aptraði þessari fyrirætlun minni, því jeg fjekk naum- 

ast tíma til að taka á móti peningum mínum hjá 

herra St. og ráðstafa þeim, heldur neyddist til 

að leggjast í rekkju mína, láta sækja nafnfrægan 

læknir til mín, og sömuleiðis kvennmann til að 

vaka yfir mjer. Landar mínir, sem nokkuð voru 

megandi, hirtu ekkert um mig, þegar þeir frjettu 

fjártjón og ógæfu föður míns. Stúdent nokkur fá= 

tækur en ráðvandur, sem einnig var landi minn, 

var nálega alla daga og nætur hjá mjer, og má 

hann eiga það með öllum rjetti, að hann gjörði það 

- fremur af elsku til mín, enn fyrir ávinnings sak- 

ir, og vildi jeg að jeg gæti einhverntíma endur- 

goldið honum dyggð hans og tryggð. Veikindi 

mín hjeldust við allt á 3. viku, var jeg þann tíma 

ið mjög órólegur, jafnvel þó það yrði mjer að góðu 

síðar meir; þegar jeg loksins fór að róla á „felli 

og þola að koma út, gekk jeg einusinni hvern dag 
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litla stund út í hinn fagra Rósendal mjer til 

skemmtunar ásamt mínum góða landsmanni, en 

dvaldi þar þó ekki lengi, því jeg forðaðist allt 

það, er gæti aptrað mjer frá því að komast til 

Vittemberg. 

2. kapítuli. 

Eberharð fær brjef frá Volfgang skipstjóra. 

Eað sýndist svo, sem forsjónin hefði ályktað að 

aptra bæði hinum guðfræðislegu bókiðnum mínum 

og ferð minni til Vittemberg, því nokkrum dög- 

um eptir að jeg hafði gengið í kirkju, og var að 

lesa morgunbæn mína, barði pósturinn að dyrum 

hjá mjer, og þegar jeg var búinn að ljúka upp 

fyrir honum, afhendti hann mjer brjef, er jeg opn=- 

aði með skjálfandi hendi og las það sem hjer fylgir: 

„Herra minn! 

Þjer furðið „yður víst á að fá línur þessar 

frá þeim manni, sem er yður með öllu ókunn- 

ugur, en þareð þjer eruð bókvís maður, getið 

bjer, ef til vill, betur enn aðrir ólærðir látið yð- 

ur lynda, þó forsjónin á stundum hagi forlögum 

dauólegra manna á þann veg, er virðist óskiljan- 

legur. Jeg undirskrifaður er að sönnu þjóð- 

Verskur að ætt, en er nú sem stendur skipstjóri 

í hollenzkri þjónustu,- og er fyrir fáum dögum 

Síðan kominn hingað til fæðingarborgar yðar í þeim 

tilgangi að tala við föður yðar og færa honum þá 

Sleðilegustu fregn, er fengizt getur í heimi þess- 
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um; en jeg hefi fregnað ógæfu hans, er mjer þókti 

stórlega fyrir að heyra, og að hann hafi fyrir 

mánuði siglt af stað:til vesturheimseyja. Engu 

að síður skuldbindur þó dýr eiður, er jeg hefi 

unnið, mig til að tjá yður, herra Eberharð 

Júlíus! sem einka syni hans, leyndarmál þau, er 

ekki að eins geta bætt úr fjártjóni föður yðar, þó 

það heféi verið tvöfaldt meira, heldur einnig gjört 

yður og niðja yðar að gæfumönnum. Jeg segi 

yður það satt, að jeg get vel ímyndað mjer hvað 

þjer hugsið, þegar þjer lesið þetta, en jeg bið 

yður innilega að rýma burt öllum farartálma, og 

hefja ferð yðar til Amsterdam í mesta skyndi; 

en fari svo, að jeg verði kominn burt þaðan, þá 

getið þjer heimtað brjef hjá kaupmanni G. v. B., 

innsiglað með minni hendi, um það, hvernig þjer 

þá skuluð haga yður, en jeg óttast að þetta, sem 

yður ríður svo mikið á, verði yður mæðusamara 

og fari aldrei eins heppilega, ef þjer vanfækið að 

tala við mig sjálfan í Amsterdam í indverska 

kaupmannahúsinu, þar sem jeg er á degi hverj- 

um. Að endingu vil jeg ráðleggja yður það, til 

eflingar tímanlegri velferð yðar, að þjer skjótið 

ekki för þessari á frest, fel yður svo varðveizlu 

guðs og er yðar einlægur vinur, í 

21. dag maímánaðar 1795. 

eónarð Volfgang“. 

e.s. „Til þess að herra Eberharð Júlíus 

hafi enga orsök til að vefengja orð mín, 
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þá fylgir hjer með til ferðakostnaðar ávís- 

un uppá 150 gullpeninga“. 

Þegar jeg var búinn að lesa brjef þetta, sat 

jeg lengi agndofa á stóli mínum, eins og jeg væri 

sofandi, þareð þessi óvænta fregn gekk nálega 

eins mikið fram af mjer, eins og fregnin um fjár-. 

tjón föður míns hafði gjört áður, þó rankaði jeg 

nú fljótar við mjer aptur og gat betur tekið skyn- 

semina til ráðaneytis; þess vegna ásetti jeg mjer 

að fám stundum liðnum, að ferðast til Amster- 

dam með fyrsta pósti, og datt mjer þá þegar í 

hug þetta huggunarvers: Hver sem ljúfann 

guð lætur ráða; og hvatti það mig tilað biðja 

guð að varðveita mig í svo vandasömu og Ískyggi- 

legu málefni, og láta mig heldur hreppa tímanlega 

örbyrgð enn eilífan sálarvoða. Þegar jeg var nú 

þannig búinn að ráðgast um þetta við guð og sam- 

vizku mína, flýtti jeg mjer að búast til ferðarinn- 

ar, og ljet jeg þann sama dag afhenda mjer þá 

150 gullpeninga, sem ávísunin var uppá, bjó svo 

um föggur mínar, borgaði eptir mínum litlu efn- 

um þeim, sem höfðu auðsýnt mjer greiðvikni, 

komst svo með það sem jeg hafði meðferðis til 

hins hollenzka pósts, og fór síðan í guðs nafni frá 

Leipzig með sjerlegri hugarrósemi. Á ferðinni 

bar ekkert nýstárlegt að, nema hvað mjer kom til 

hugar að vera einn dag um kyrt í Cassel, að- 

setursborg landgreifans, bæði af þreytu og nýunga- 

girni, til að skoða þá hina merkilegu hluti, er svo 
“ 
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mikið var látið af. Þegar jeg var nokkurnveginn 

orðinn afþreyttur, og hafði opt haft tækifæri til 

að dást að borg þessari, hjelt jeg áfram ferðinni 

og komst svo klaklaust til Amsterdam í tækan 

tíma. Jeg leigði mjer herbérgi í malurtarstræt- 

inu, og fjekk þar allgott húsnæði, er ætlað var 

vegmóðum ferðamönnum, þó gat jeg naumast not- 

ið svefns eina klukkustund, vegna þess hvað mig 

langaði til að sjá og tala við Volfgang skip- 

stjóra, og fannst mjer það taka úr mjer alla þreytu. 

Daginn eptir ljet jeg mann, sem ekkert hafði að 

gjöra, sýna mjer ýmisleg veitingahús, þar sem sjó- 

farendur voru vanir að koma saman, gaf jeg mig 

þar á tal við ýmsa til að fregna, hvort þeir gætu 

ekki sagt mjer neitt um nefndan skipstjóra, en 

- það kom fyrir ekki; við vorum á 3. eða 4. klukku- 

stundum búnir að koma í meir enn 16 vín- kaffi- 

te- og brennivíns- hús, og tala við fleiri enn 50 

sjóferðamenn, en engan hitt, er nokkuð kannað- 

ist við hann. Fylgdarmaður minn fór nú að reika 

út á ýmsar hliðar, af því jeg hafði látið gefa hon- 

um heldur mikið vín að drekka, hjelt jeg því ráð- 

legast að snúa heim aptur þangað, er jeg hafði 

tekið mjer herbergi; hann ljet sjer það vel lynda, 

en naumast vorum við komnir 100 fótmál áfram, 

þegar gamall bátstjóra þræll mætti okkur, kall- 

aði fylgjari minn til hans og sagði: „Heyrðu, 

bróðir! geturðu sagt mjer nokkuð um Volfgang 

skipstjóra?“ Hann svaraði: „því skyldi jeg ekki 
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bekkja hann, því skyldi jeg ekki vita hvar hann 

er; hefi jeg ekki farið 2 ferðir með honum, hefi 

jeg ekki fyrir 2. dögum þegið 2. gullpeninga gef- 

ins af hans hendi?“ þegar jeg heyrði þetta, tók 

Jeg frammí og sagéi: „góði vinur! sje svo að 

þú þekkir skipsfjórann, þá segðu mjer nokkuð 

framar af honum, og skal jeg borga þjer það“. 

„Hvaða rækalli“, sagði þorpari þessi, „ef þið hald- 

ið jeg ljúgi að ykkur, þá snuðrið þið hann upp 

sjálfir,“ og þegar hann hafði mælt þannig í mestu 

fólsku, snautaði hann frá okkur og fór inn í vín- 

Sölnkjallara. —Fylgdarmaður minn rjeði mjer til 

að fara á eptir honum, tala blíðlega til hans og 

gefa honum nokkra skildinga, já/ endilega drekka 

minni hans í einu glasi af víni, og mundi hann 

bá gefa betra og greinilegra svar; þareð mjer reið 

svo mikið á þessu, niðurkæfði jeg þann heimug- 

lega viðbjóð, er jeg hafði á fúkyrðum þessa þræls, 

og fór að ráðum míns hálfdrukkna fylgdarmanns. 

- Þegar þessi bátstjóra þræll, sem nefndi sig Pál, 

var þbúinn að fá hálft gyllini og væna: könnu af 

víni, og jeg hafði talað þægilega til hans, varð 

hann hinn hæverskasti. Hann kyssti mörgum- 

sinnum á höndur mínar, og þrátt fyrir siðvenju 

bjótar sinnar, stóð hann með húfuna í höndinni, 

9g vildi ekki setja hana upp meðan jeg var hjá, 

honum, þó jeg beiddi hann þess.  Fylgjari minn 

og hann drukku minni mitt í ákafa, og varð hann 

þá enn vingjarnlegri og sagði mjer greinilega allt 
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sem hann vissi um skipstjórann, útlit hans og á- 

sigkomulag, og var hann að því í rúmar 2 klukku= 

- stundir, og bauðst loks til að fylgja mjer þegar í 

stað til heimkynnis hans, en jeg ljet hann á mjer 

heyra, að jeg vildi hvíla mig í nokkra daga áður 

enn jeg finndi hann; því næst borgaði jeg hans 

vegna 6 könnur af víni, sem hann og fylgjari 

minn drukku upp, og gaf honum enn eitt gyllini, 

gekk jeg síðan aleinn heim til herbergis míns, því 

fylgjari minn var ekki orðinn fær um að ganga 

fyrir ofdrykkju sakir. 

3. kapítuli. 

Eberharð leitar að skipstjóranum, finnur hann 

og býst til ferðar með honum. 

Þegar jeg komst heim í. herbergi mitt, ljet jeg 

veitingamanninn matbúa handa mjer, og færa mjer 

máltíðina einum í hús mitt, og var jeg mjög á- 

hyggjufullur út af því, sem Páll hafði sagt mjer 

um skipstjórann, en einkum íhugaði jeg það er 

hann haféi sagt að skipstjóri þessi væri sjérlega 

góður sjómaður, stundum nokkuð hastur, en að 

vörmu spori aptur blíður, vingjarnlegur og góð- 

gjörðasamur, svo hann hefði optlega hjálpað, ekki 

að eins vinum sínum og hásetum, heldur einnig 

óþekktum mönnum úr ýmislegri neyð og hættu, 

og það opt sjálfum sjer í mein; en þrátt fyrir 

það hefðu þó skipverjar hans fyrir fáum árum 

gjört uppreist móti honum, bundið hann. á hönd 

a AR ai 
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um og fótum um næturtíma, flutt hann svo upp 

undir háa sjáfarhamra og skilið þar við hann; 

þó hefði honum auðnast nokkrum mánuðum síðar 

að komast heim aptur glöðum og heilbrigðum, og 

hefði hann þar að auki öðlast ógrynni fjár, en 

ekki gat Páll sagt frá, hvernig það hefði gjörzt. 

Hann væri meðalmaður á hæð, fríður sýnum og 

vel vaxinn, þjóðverskur að ætt, hefði nokkur ár 

um fertugt og væri Lúters trúar. það var hvert= 

tveggja, að mjer var mjög annt um að fá sannar 

fregnir af ásigkomulagi skipstjórans, enda jók 

Sögusögn þessi talsvert álit það, er jeg hafði á 

honum. Mijer fjellst vel á matinn og vínið með- 

an jeg var að hugsa um þetta. Þegar jeg hafði 

matast, gekk jeg nokkra stund um gólf tilað styrkja 

limi mína er stirðnað höfðu af oflangri setu í vagn- 

„ inum, og fór svo að sofa. Um kvöldið gekk jeg 

með fylgjara mínum, er þá var búinn að sofa 

Vímuna úr höfði sjer, út aptur og inn í alþekkt 

kaffihús, - var þar fyrir mikill fjöldi manna, er 

Skemmtu sjer með ýmsu móti. Jeg fyrir mitt 

leyti gætti að engu nema sjóforingjunum, og var 

Jeg svo heppinn að finna 6 af þeim við eitt 

borð, og tók jeg mjer sæti neðst við það með 

kaffibolla minn; þegar jeg var búinn að heilsa þeim 

hæversklega, spurðu þeir mig þegar hver.og hvað- 

, Sn jeg væri? hvert erindi mitt væri? hvert jeg 

ætlaði lengi að dvelja í Amsterdam, og hvern- 

ig mjer fjelli að vera þar, með öðru fleira? Jeg 
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leysti greiðlega úr öllum þessum spurningum, en 

þó hæversklega; síðan var talað um ýmsa menn 

og borgir á þjóðverjalandi, og sagði jeg það 

er jeg vissi, þar að lútandi, síðan var ræðt um 

ýmsa háskóla og stúdenta, og sagði jeg þeim allt 

um það út í æsar, svo hinn helzti meðal þeirra 

sagði til mín: „Jeg verð að játa það, herra-minn! 

að mjer virðist þjer' vera eldri að skynsemi enn 

áratölu, og falla mjer þvílíkir menn vel í geð.“ 

Jeg roðngói nokkuð við þessa lofræðu hans, sló 

honum ajésr á móti gullhamra og svaraði: „Herra 

minn! Þjéx talið allt of tel um þjón yðar. Jeg 

játa að jeg fysir fáum vikum er kominn á 20. 

aldurs ár, og þó. jeg hafi svo að segja allt frá 

barnæsku lagt stund á bókmenntir, þá veit jeg 

þó allt of vel að mjer er mikið ábótavant hvað 

lærdóm snertir, og vil jeg framvegis leitast við 

að bæta það upp með því að umgangast góða 

og skynsama menn.“ „Ef þjer hefðuð efni til 

þess,“ sagði annar maður úr flokki þeirra, „þá 

væri bezt fyrir yður að vera 2. eður 8. ár á há- 

skólanum, og ferðast síðan um hin helztu lönd 

norðurálfunnar, því á þann hátt læra menn bezt 

að færa sjer lærdóm sinn í nyt, þann er þeir öðl- 

ast hafa.“ „Þetta er líka fyrirætlun mín,“ sagði 

jeg, „og þó að eigur mínar sjeu ónógar til þess, 

þá hefi jeg þá staðföstu von til guðs, að hann upp- 

veki hjörtu góðra manna mjer til aðstoðar í því.“ 

„Þjer eruð þess vel maklegur,“ sagéi hann, „og 
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mun yður ekki bregðast það.“ Hjer hætti viðræða 

okkar af háreysti þeirri er varð úti á strætinu, 

en sem stilltist skjótt aptur; jeg sat samt kyr, drakk 

kaffi mitt og reykti eina pípu af góðu reyktóbaki. 

En þegar jeg varð þess var, að einn þeirra leit 

mjög blíðlega til mín, var jeg svo djarfur, að jeg 

spurði hann, hvort hjer í Amsterdam væri ekki 

skipstjóri nokkur, Volfgang að nafni. „Mjer er 

hann öldungis ókunnugur,“sagði hann; „hvað,“ sagði 

Sá, er jeg hjelt vera æðstan þeirra, getur það 

verið áð þjer þekkið hann ekki,“ en:hann neitaði 

því ásamt hinum. „Herra minn!“ sagði sjóforingi 

Þessi til mín, „er Volfgang í ætt við yður, eða 

Yður kunnugur?“ „Hvorugt, herra minn!“ sagði 

jeg, „jeg hefi að eins á leiðinni, "er jeg fór með 

Þóstinum, talað við ferðamann einn, er kvaðst vera 

í ætt við hann, og talaði margt um þá furðulegu 

hluti, er fram við hann hefðu komið. „Jeg get 

Sagt ykkur það,“ sagði sjóforinginn, „að skipstjóri 

þessi er einhver bezti sjómaður, og hefur reynt 

furðu mikið, en lætur þó lítið yfir sjer, og segir 

Mjög sjaldan frá því, hvað á dagana hafi drifið 

fyrir sjer, nema menn hitti svo á, að mikið vel 

liggi g honum; hann er aldavinur minn, en samt 

8et jeg ekki stært mig af því að jeg hafi komizt 

€ptir miklu af leyndarmálum hans, ekki get jeg 

heldur sagt frá, hvernig hann hefur öðlast sín 

Miklu auðæfi, því jeg þekkti hann fyrir rúmum 

20 árum, átti hann þá valla leppana utan Á sig, 

. 2 
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og var skrifari á skipi því, er kallað var „hið 

hollenzka ljón,“ eptir það fór hann að læra sigl- 

ingalist, og gekk honum það vel, svo hann varð 

brátt skipstjóri; viðmót hans er svo ástúðlegt, að 

allir æskja sjer að hafa samvistir við hann. Hann 

hefur fyrir skömmu búið vænt skip, er heitir „hinn 

dyggiParís,“ og ætlar hann að sigla á því tillnd- 

lands og eyja þeirra, er villiþjóðir byggja, mun 

hann nú innan fárra daga láta í haf; ef einhvern 

langar til að kynnast við hann áður enn hann fer, 

þá verður hann á morgun eptir miðdegi að koma 

í hið indverska kaupmannahús, og þarf jeg að tala 

þar við hann um áríðandi málefni.“ Að svo mæltu 

stóð. þessi Áálitlegi maður upp úr sæti sínu. til 

að ganga heim og fylgdu hinir aðrir honum eptir, 

en jeg sat einn eptir litla stund eptir það við 

kvöddumst, og var að hugsa út í það, er jeg nú 

hafði heyrt, gekk síðan til herbergis míns ásamt 

fylgjara mínum, er aptur var orðinn svíndrukkinn, 

tók þegar á mig náðir og svaf miklu værara 

enn vant var. Morguninn eptir fór jeg í hrein= 

leg föt, gekk svo í hina nýju kirkju Lúters- trú= 

armanna, en að lokinni guðsþjónustugjörðinni gekk 

Jeg til hins indverska kaupmannahúss. þegar jeg 

frá mjer numinn af undrun var að horfa á þetta 

skrautlega hús, heyrði jeg nálægt mjer málróm 

liðstjóra þess, er mjer fjell svo vel í geð daginn 

áður, mælti hann til manns þess, er hjá honum stóð, 

á þessa leið: „Herra minn! þjer sjáið þarna ung“ 

FAIR 
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an mann skynsaman, þjóðverskan að ætt, sem 

. fyrir fáum dögum er kominn hingað með póst- 

inum frá Leipzig, spurði hann eptir yður í 

gær í áheyrn minni, því hann hafði á leiðinni tal- 

að við einhvern ættingja yðar. þannig heyrði jeg 

hvað þeir hvísluðust á, heilsaði jeg þeim þá báðum, 

tóku.þeir vel kveðju minni og skildust síðan að. 

Hinn ókunnugi maður kom aptur til mín að vörmu 

spori, heilsaði mjer og mælti þannig: „Herra 

Minn! sje svo að mjer skjátlist ekki, munuð þjer 

Vera að leita að Volfgang skipstjóra“  „þjer 

eigið kollgátuna, herra minn!“ svaraði jeg, „og 

því er jeg kominn frá Leipzig til Amster- 

dam.“ „Með leyfi,“ sagði hann, „hvað heitið þjer ?“ 

„Jeg heiti Eberharð Júlíus,“ svaraði jeg. Í 

Sama þili faðmaði hann mig að sjer, kyssti mig 

Og sagði: „Vinur minn! jeg er sá hinn sami, sem 

bjer leitið að, jeg er Volfgang skipstjóri; guð 

Veri lofaður, sem hefur látið brjef mitt og yður 

komast rjetta leið; en gjörið nú svo vel og bíðið 

hjer litla stund, þangað til jeg hefi lokið nauðsyn- 

legum erindag gjörðum mínum, skal jeg þá óðara 

koma til yðar aptur;“ jeg kvað svo vera skyldi; 

fór hann þá burtu, en kom aptur að einni stundu 

liðinni, tók í hönd mjer og sagði: „Svo kom þá, 

Sonur minn! og fylgstu með mjer í hús mitt, skal 

leg þar birta þjer leyndarmál, er munu verða 

Jet því dýrmætari, sem þjer í fyrstu virðast þau 

Óttúleg.< Þær margbreyttu geðshræringar, sem 
ÞE 
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brutust í mjer við fund þenna, gjörðu höfuð mitt 

svo ringlað, að jeg vissi ekki hverju jeg átti að 

svara honum, eða hvernig jeg átti að hegða mjer; 

en þareð skipstjórinn þurfti við ýmsu að snúast 

á leiðinni, þá hvarf jeg til sjálfs mín aptur; þeg- 

ar við vorum komnir í hús hans, faðmaði hann 

mig að sjer aptur, og sagði: „Verið mjer marg- 

faldlega velkominn, elskulegasti vinur! og mis- 

virðið ekki þó jeg eptirleiðis kalli yður son minn, 

því jeg vil ástunda að reynast yður sem faðir, 

og flytja yður á þann stað, þar sem grundvöllur 

er lagður til tímanlegrar velgengni yðar, sem, að 

minni hyggju, er komin á fallanda fót vegna ó- 

hamingju föður yðar; en af því jeg ætla ekki að tala 

ítarlegar við yður um hin áríðandi málefni okkar, 

fyr enn við erum búnir að neyta miðdagsverðar, þá 

matist þjer nú með mjer, en á meðan verið er að 

matbúa, bið jeg yður að segja mjer stuttlega frá 

ættingjum yðar og frá uppfóstri sjálfs yðar.“ Jeg 

skoraðist ekki undan að verða við þessari bón hans, 

og þó jeg væri svo fáorður sem jeg gat, þá var- 

aði það fullan þriðjung eyktar, og stóðst það á 

jeg var búinn, þegar matur var á borð borinn. 

Þegar við höfðum matast og vorum staðnir upp 

frá borðum, bauð hann að færa sjer pípur og tó- 

bak, og að búa til kaffi; því næst sókti hann brjef 

með 8. innsiglum inn í skrifstofu sína og fjekk 

mjer það þegjandi; jeg leit á kveðjuna, og varð 

öldungis hissa þegar jeg las hana, en hún var 

nn 
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þannig: „Brjef þetta, sem innsiglað er í nafni 

heilagrar þrenningar, má enginn sá brjóta upp, 

sem ekki ber ættarnafnið Júlíus, og sem ekki 

getur leidt rök að því, að hann sje kominn af ætt- 

um þess Stefáns Júlíusar, er saklaus var háls- 

höggvinn árið 1633, og er þar að auki getinn í rjettu 

hjónabandi. Óbænir háaldraðra og þar hjá guð- 

hræddra manna, valda svikurum og óguðlegum 

tjóni.“ Aldrei hafði jeg á æfi minni sjeð þvílíka 

kveðju á nokkru brjefi, en þareð jeg hafði hreina og 

Sóða samvizku, vissi jeg skjótt hvað mjer bar að 

Sjöra; skipstjórinn blíndi á mig, en jeg sagði með 

djarflegu yfirbragði: „ „Herra faðir! mig vantar 

ekkert nema yðar góða leyfi, ella væri það á mínu 

Valdi að rífa brjef þetta upp.“  „Rífið þjer það 

þá upp í nafni heilagrar þrenningar,“ sagði hann, 

„fyrst það er innsiglað í nafni heil. þrenningar.“ 

„Þareð það er innsiglað í heil. þrenningar nafni,“ 

Sagði jog, og samvizka mín er hrein af öllum 

Svikum, þá vil jeg með leyfi yðar brjóta það upp, 

98 að svo mæltu reif jeg innsiglið frá, og las það 

ht hjer fylgir: 

K „Ástkæri vinur minn! öðruvísi get jeg ekki 

"Je vil kalla yður, þó þjer væruð hinn voldugasti 

fursti í norðurálfunni, því það væri engu að síður 

efi á því, hvort gæfukjör mín gætu ekki álitizt 

fremri Yðar, þar sem jeg er auðugur einvalda- 

herra, og elska þegnar mínir mig meir enn þeir 

Óttast mig; þar að auki á jeg þvílík ógrynni fjár 
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í gulli, silfri og gimsteinum, er nægja mætti handa 

sjerhverjum stórfursta, en það er óþarfi fyrir mig 

að stæra mig af því; jeg lifi ánægður og vil deyja 

ánægður, geti mjer að eins auðnast að fá að sjá 

einhvern þann, er með rjettu ber ættarnafn mitt; 

búizt því til ferðar og komið til mín, hvort held- 

ur þjer eruð ríkur eða fátækur, krepptur eða halt- 

ur, ungur eða gamall, það'stendar mjer öldungis á 

sama, ef þjer að eins egið ætt yðar að rekja tilJúlí- 

úusar, og“ eruð guðhræddur og án svika; þvílíkan 

mann vildi jeg faðma að mjer og afhenda honum 

mestán hluta auðæfa minna, sem eru mjer og mín- 

um til engra nota; þjer megið óhult reiða yður á 

herra Leónarð Volfgang, því hann hefur lagt 

vinstri hönd sína á brjóst mitt, en rjett þá hægri 

upp til hins almáttuga á himnum, og unnið mjer 

dýran eið, að hann skyldi eptir fremsta megni 

framkvæma allt það, er jeg fyrir hann legði, hann 

getur munnlega skýrt yður frá högum mínum bet- 

ur ennjeg brjeflega, hlýðnist honum í öllu því er 

hann segir yður að gjöra; verið þjer sælir, og 

komið skjótlega til mín. | 

' Felsenborg, 29. dag septembermán. 1724, á 78. stjórnar * 

ári mínu og 97. aldurs ári. 

Albert Júlíus.“ 

Jeg las brjef þetta 5 eða 6 sinnum, en gat 

þó ekki skilið það, varð skipstjórinn þess var, 0g 

sagði: „Sonur minn! öll íhugun yðar um þetta 

er til einskis, á meðan jeg skýri ekki þessa óljóst 



23 

ræðu fyrir yður, og segi yður hina furðanlegu 

æfisögu þessa ættingja yðar, setjist því niður hjá 

mjer og hlýðið á:“ fór hann þá að segja mjer frá 

atburðum þeim, er mjer virtust mjög svo undar- 

legir, en þareð þeir eru mesta og helzta inntak 

þessarar bókar, þá ætla jeg að segja lesendunum 

frá þeim á hentugri tíma og á reglulegri hátt; vil 

því einungis geta þess hjer, að þegar tali okkar á 

Var lokið, þakkaði jeg honum með mestu virtum, 

kvaðst feginn vilja eiga hann að, og hjet að sýna 

honum sonarlega hlýðni. Undir eins og búið var 

að ráða það af, að jeg færi með honum, ljet hann 

Sækja farangur minn; og lofaði mjer að vera hjá 

Sjer í herbergi sínu; gladdist hann mjög, er hann 

Sá ýmsar skriflegar sannanir fyrir því, að jeg og 

forfeður mínir voru að rjettu langfeðgatali komn- 

ir frá Stefáni Júlíusi, sem var langafafaðir 

Minn, og Jóhanni Balthazar Júlíusi, sem 

Var langafi föður míns, og var fæddur árið 1630, 

hafti verið yngsti sonur Stefáns og albróðir 

Alberts Júlíusar. Við að áttum byrja ferð 

Vora 27. dag júnímánaðar, átti jeg þá að vera bú- 

inn að kaupa 200 þýzkar og 100 enskar biblíur, 

98 400 sálma- og bænabækur ásamt mörgum 
öðrum bæði andlegum og veraldlegum fræðibókum, 

áttu þær allar að vera í fallegu bandi og átti jeg 

að búa vel um þær svo þær skemmdust ekki á 
liðinni. Sömuleiðis ljet hann mig kaupa fyrir 

Nokkrar þúsundir dala alls konar bæði dýrmæt og 
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almenn áhöld, ýmislegan húsbúnað, nokkur hundr- 

uð bækur af skrifpappír, blekdupt, pennafjaórir, 

ritblý og margskonar smáhluti, og skal jeg seinna 

segja frá til hvers þetta allt átti að brúkast. þeg- 

ar minn kæri skipstjóri sá að jeg var allsjaldan 

vójulaus, ljet hann mig annast allt það, er hann 

ætlaði að hafa með sjer til ferðarinnar, og sem 

hann hafði skrifað hjá sjer, og líkaði honum vel 

ástundun mín og framkvæmd þann tíma, sem hann 

gat ekki verið heima sjálfur. Hinn 24. dag júní- 

mánaðar bar svo við, þegar við sátum að matborti, 

að sagt var að maður væri kominn, sem vildi tala 

við skipstjórann, stóð hann því upp frá borðum til 

að. finna manninn, en kom að vörmu spori inn 

aptur og leiddi við. hönd sjer fríðan karlmann í 

kennimanns- búningi, og bað hann að setjast niður 

hjá okkur; óðara enn jeg leit framan í mann þenna, 

þekkti jeg að það var kennari minn, sem verið 

hafði, herra Ernst Gottlíb, þess vegna faðm- 

aði jeg hann að mjer og kyssti hann nokkrum 

sinnum, því honum hafði farizt vel við mig frá 

því jeg var á 10. árinu og þangað til jeg var 14 

ára, og haft mikla ást á mjer. Hann þekkti mig 

nú líka og kyssti mig, og ljet' á sjer heyra, að 

sjer þækti mjög undarlegt að hitta mig hjer. Jeg 

renndi. auga til skipstjórans, en svaraði engu, 0g 

sá jeg þá að hann grjet fagnaðartárum út af hin- 

um ástúðlega fundi okkar. „Setjist niður, vinir 

mínir!“ sagði hann, „og takið til matar, því nógá 
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fáum við tíma til að tala saman eptir þetta.“ Allt 

fyrir það gat jeg ekki beðið þess tíma, heldur 

spurði þenna minn ástúðlega prest, hvort honum 

fjelli með öllu vel við Lúterstrúar - menn þá er væru 

hjer í Amsterdam, og kvað hann nei við því 

brosandi, sagði þá skipstjórinn: „Sonur minn! þessi 

Maður á að vera prestur okkar á skipinu, og sömu- 

leiðis sálnahirðir ættingja yðar; hefi jeg það traust 

á honum, að hann muni á þeim stað geta komið 

miklu góðu til leiðar, og að kenningar hans muni 

bera margfalt meiri ávöxt, enn 100 Lúterstrúar- 

kennenda.“ þess vegna hafði líka skipstjórinn 

tekið hann að sjer, látið vígja hann til prests á 

Sinn kostnað, og sagt honum að finna sig aptur í 

Amsterdam, eins og hann nú gjörði. Þegar 

búið var að koma öllu í lag eins og skipstjórinn 

Vildi, kvöddum við 2 seinustu dagana góða vini 

0g kunningja, en hinn 27. dag júnímánaðar lögð- 

um við í guðs trausti af stað frá Amsterdam, 

98 komustum hinn 30. sama mánaðar til eyjarinn- 

ar Texei, dvöldum við þar 14 daga; en hinn 15. 

dag júlímánaðar ljetum við í haf og hjeldum á- 

fram í bezta leiði og urðu mörg skip okkur sam- 

fara. Eptir miðnætti fór meira að hvessa; þeir 
Sem vanir voru orðnir sjó, hræddust það ekki, 

en mjer, sem þá hafði sofið um tíma, þókti úr 

hófi keyra, og missti jeg því allan dug og dáð,, 

en af því jeg vildi ekkert láta á mjer bera, hlaut 

Jeg næstu dagana þar eptir að selja upp öllu sem 
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niðrí.mjer var. Presturinn og margir aðrir, sem 

lítt voru vanir sjóferðum, fengu sömu útreið; en 

vest þókti mjer það, að jeg mátti ekki liggja kyr 

í rúminu, fyr enn við vorum komnir út úr sund- 

inu milli Englands og Frakklands, þar sem 

þó hinir voru orðnir heilir heilsu að fáum dög- 

um liðnum. Skipstjórinn fór að skelfast af svo 

langvinnum veikleika mínum, ljet því ekkert til 

bresta, er gæti eflt heilsubata minn, og heppnað- 

ist það loksins, svo jeg varð alheill heilsu, og kvart- 

aði einungis um það, að jeg hefði ekki getað sjeð 

strandir landa þeirra, er við höfðum siglt fram hjá 

meðan jeg var veikur. Nú sá jeg ekki annað enn 

sjóinn, skipið og himininn uppi yfir okkur, en 

skömmu. síðar veittist mjer sú ánægja að sjá strand- 

irnar á Portúgal eptir endilöngu. Einn dag, 

þegar skipstjórinn, skipaliðsforingi Horn, Jó- 

hann Ferdínand Kramer, sem var begti sára- 

læknir, 28 ára að aldri, Friðrik Litsberg, er 

var góður reikningsmaður og einnig hafði átta um 

tvítugt, og jeg sátum á þægilegum stað á skip- 

inu og vorum að ræða um hitt og þetta, sagði 

Horn skipaliðsforingi við skipstjórann: „Herra 

minn! :þjer gætuð naumast gjört okkur meiri á- 

nægju, enn ef þjer segðuð okkur frá einhverju af 

því, er á dagana hefur drifið fyrir yður á yðar 

mörgu og löngu ferðum, og mun að vísu margt 

af því vera undarlegt.“ Skipstjórinn svaraði bros- 

andi: „þjer biðjið um það, herra minn! sem jeg. 
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ætlaði sjálfur að bjóða ykkur, því er svo varið, 

að jeg hefi nokkra daga verið reiðubúinn til þess, 

bið yður því nú að hlusta á og taka vel eptir, 

meðan jeg segi æfisögu mína, en kallið fyrst á 

herra Plager og Harkert“ Litsberg fór 

Þegar og sókti þá báða, var hinn fyrrnefndi úr- 

smiður, rúmlega þrítugur að aldri, en hinn söng- 

listarmeistari, 23. ára gamall; settist skipstjórinn 

þá miðt á milli okkar og hóf æfisögu sína á 

Þessa leið: 

A. kapítuli. 

Æfisaga Volfgangs skipstjóra. 

„Jeg er af lágum stigum, og var fáðir minn borða- 

Vefari í Mark-Brandenborg; hann átti 8 

börn, 5 syni og 3 dætur, og var jeg yngstur sona 

hans, en þó unni hann mjer mest, því hann vár 

farinn að eldast. Bræður mínir numdu ýmsar iðn- 

ir, eptir því sem hverjum bezt líkaði, en jeg hafði 

Snemma löngun til bóknáms, var mjer því komið 

í skóla, og hafði jeg einnig kennara heima hjá 

föður mínum; fór mjer svo vel fram, að þegar jeg 

var 19 ára, var jeg álitinn hæfur til að fara á 
háskólann í Frankfúrt við Óder-ána. Jeg. 

- Vildi í fyrstu nema lögspeki, en hlaut að vilja föð- 

ur míns að læra læknisfræði, vegna þess að á þeim 

stað Voru að eins 2 læknar, er mjög voru gaml- 

ir orðnir, og höfðu þeir um daga sína hjálpað 

leirum til dauða, enn lífs; vildi því faðir minn 
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að jeg kæmi í stað annars þeirra og ætti dóttur 

hans, því hann var stórauðugur, en dóttir hans 

var hin fríðasta af herfum þeim, er þar voru; mjer 

fór óðum fram í bóknámi mínu, enda var mjer ekki 

hægt að slá slöku við, þareð skotsilfur mitt var 

að eins 30 dalir hvern fjórðung árs. Að hálfu 

öðru ári liðnu fór jeg að finna foreldra mína um 

hvítasunnuleyti, vildi þá svo vel til að jeg gat 

komið mjer í mjúkinn hjá tilvonandi tengdaföður 

mínum, hvers vegna hann útvegaði mjer árlega 

60 dala styrk, flýtti jeg mjer þá aptur tilFrank- 

fúrt með fje þetta ásamt því, er jeg fjekk frá 

föður mínum. Nú þóktist jeg vel byrgur, fór því 

að lifa eins og herramaður, gjörði veizlur 10, 12 

og stundum 16 vinum mínum, buðu þeir mjer þá 

aptur stundum til veizlu hjá sjer, og gjörðist jeg 

skjótt af þessu hinn mesti svallari. En þessi vit- 

leysa mín kom mjer á kaldan klaka, því þegar jeg 

einusinni gekk drukkinn heim til mín og hafði 

beitt sverð í höndinni, og sló því í steinana í vit- 

leysu, heyrði jeg að hastarlega var til mín kallað 

og sagt: „Stattu við, þrælmennið þitt!“ Hefði 

jeg verið allsgáður, þá mundi jeg hafa sneitt hjá 

þeim, er þetta sagði, en af því ölið var í kollin- 

um, fjekk jeg tvöfaldan hug og krapta, og sá eng- 

an veg til að flýja, bjó mig því til varnar og leit- 

aðist við að drepa mann þenna; — eptir það við höfð 

um litla hríð saman átt, lagði jeg hann að velli 

með einu höggi, kallaði hann þá með veikri röddu: 
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„þú hefur barizt eins og vaskur drengur, fantur- 

inn þinn! en jeg bíð bana af því. Guð líkni minni 

aumu'sál!l“ Nú fór óðara af mjer allur drykkju- 

skapur, og beið jeg ekki lengi boðanna, heldur 

hljóp af stað sem mest jeg mátti. Atburður þessi 

var að vörmu spori kominn um alla borgina — 

jeg veit ekki Hvernig — og sagt aðjeg væri bana- 

maður þess, er drepinn var, var því undireins 

farið að leita að mjer. En vinir mínir skutu skjóli 

yfir mig, svo jeg fannst „ekki í 8 daga, hjeldu 

menn því að jeg hefði strokið burt. Eptir þessa 

angistarfullu 8 daga, gátu vinir mínir komið mjer 

á laun út fyrir borgarhliðið, var þar fyrir einn 

góður vinur minn, sem miskunaði sig yfir mig, 

tók mig uppá vagninn til sín og flutti mig titr- 

andi af hræðslu heppilega burt þaðan og þanga, 

er ekki þurfti svo mjög að óttast eptirsókn; samt 

þorði jeg ekki að nema þar staðar, heldur hjelt 

áfram í ákafa og fór allt eina króka, uns jeg komst 

til háskólans í Gripsvalde við Eystrasalt, er 

Svía konungur átti, og hefði jeg getað lifað þar 

Í góðri ró, ef mín Órólega samvizka hefði leyft 

mjer það, því auk þess að morð þetta lá þungt á 

mjer, barst mjer sú hryggðarfregn, að faðir minn 

haféi dáið mjög hastarlega, þegar hann hefði fregn- 

að þessa ógæfu mína; það sem mjer átti að hlotn- 

ast í arf eptir hann, höfðu dómþjónarnir tekið til 

sín, þó sendu systkin mín mjer af meðaumkun, 

hvert fyrir sig, 10 dali, með þeirri bón, að jeg 
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færi svo langt burt þaðan, sem jeg gæti, svo þau 

þyrftu ekki að heyra þá sorgarfregn, að jeg væri 

hálshöggvinn. þegar eitt missiri var liðið, fýsti 

mig ekki að vera lengur í Gripsvalde, kom það 

ekki svo mjög til af því, að mig skorti nauðsyn- 

legt viðurværi, eins og hinu, að mjer var mjög 

Órótt innan brjósts, ásetti mjer því, að leita 

rósemi þeirrar á sjónum, sem jeg gat ekki fund- 

ið á landinu. þetta áform mitt birti jeg stúdenti 

einum, er las guðfræði, og var hann góður vinur 

minn og sonur auðugs verzlunarmanns í Lýbekk; 

kom hann mjer á framfæri hjá föður sínum, og 

þegar hann varð þess var, að jeg skrifaði og 

reiknaði allvel, og var ekki óskarpur, lofaði hann 

mjer í kaup árlega:100 dölum, og þar að auki 

skyldi jeg ekkert þurfa að kosta upp á mig, einn- 

ig lofaði hann að gefa mjer sitthvað þar fyrir ut- 

an, ef sjer líkaði við mig. þessu boði tók jeg 

fegins hendi, fór svo heim með honum, og varð 

honum skjótt svo handgenginn og eptirlátur, að 

hann trúði mjer manna bezt, og sendi mig til ýmsra 

sjóborga, er hann hafði mikilvæg verzlunar - við- 

„ skipti við. Þegar jeg var búinn að vera hjá hon- 

um 2 ár, sendi hann mig eitt sinn til Amster- 

dam, var mjer þá boðin miklu betri þjónusta, og 

þáði jeg hana, en fór þó fyrst til Lýbekk, og 

bað húsbónda minn auðmjúklega fararleyfis; vart 

honum það nauðugt, en lofaði þar á mót að bæta 

við kaup mitt 20 dölum, ef jeg vildi vera kyr hjá 
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Sjer; en vegna þess mig langaði þá til að fara 

eina ferð til Indlands, hafnaði jeg boði hans; 

gaf hann mjer þá fararleyfi og 50 dali, auk ákveð- 

inna launa minna; kvaddi jeg hann mjög ástúð= 

lega, en hann beiddi mig að koma til sín þegar 

jeg kæmi aptur, hvort sem mjer gengi ferðin vel 

eður illa. Fór jeg svo Í guðs nafni frá Amster- 

dam, og fjekk ágæta þjónustu á skipi því, er 

kallað var „hið hollenzka ljón,“ því þar fjekk 

jeg í kaup 600 hollenzk gyllini. Eigur mínar, sem 

jeg hafði dregið saman án þessað skaða húsbónda 

Minn, voru að upphæð nálægt 800 hollenzkum gull- 

Peningum (Duecater), og keypti jeg fyrir þá varn= 

ing, er menn geta á Indlands= ferðum haft 10 
til 20 faldan ábata á, ætlaði jeg að verða kaup- 

Maður, og lifði svo sparsamlega og reglulega, 

að menn hefðu mátt hugsa að jeg ætti ekki nema 

10 gullpeninga, en að karlmennsku minni og ann- 
ari atgjörfi, þurfti enginn, sem á skipinu var, að 

finna, því jeg jafnaðist þar við hvern annan. Á 

Sóðrar vonar höfða urðum við að dvelja nokkr- 
ar vikur, vildi þar til kátlegur atburður, er at- 

Vikaðist þannig: Jeg gekk einn dag frá höfðan- 

sa mjer til skemmtunar nokkuð langt upp íland- 

ið og bar bigsu mína með mjer, því jeg bjóst við 

að geta skotið eitthvert veiðidýr; vildi þá svo til 

| að fyrir mjer varð fallega byggt hús, eptir sem í 

því landi er að gjöra, og voru umhverfis það 

fagtir aldingarðar og vínviður, kom jeg þar að 
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hurð á aldingarðinum sem stóð í hálfa gátt, gekk 

inn og sá þar ljómandi fallegan og vel búinn 

kvennmann, sem dansaði mjög lipurlega eptir hljóð 

færi því, er annar kvennmaður spilaði á. Jeg 

vissi að hún varð vör við mig, en hætti þó ekki 

dansinum, loksins hætti hún og hvíslaði einhverju 

að gamalli konu, er hjá. henni stóð, kom þá kona 

þessi til mín og sagði: „Herra minn! þjer hafið 

leyfislaust horft á meðan frúin dansati, þess vegna 

vill hún vita hver þjer eruð, og að þjer borgið 

henni dansinn.“ „Kæra móðir!“ sagði jeg, „heils- 

ið frá mjer frú yðar og segið henni, að jeg sje 

liðsforingi á hollenzka skipinu, er liggur hjer við 

höfðann, og að jeg vilji með ánægju borga henni 

skemmtun þá, er hún hefur gjört mjer með sín- 

um fallega dansi, sje svo hún krefjist ekki meira, 

enn efni mín hrökkva til“  Óðara enn kerlingin 

var búin að flytja þessi orð mín til hennar, var 

mjer bendt að koma nær, gekk jeg því með henni 

inn í laufskála einn, var þjettvaxinn vínviður um- 

hverfis hann, og mátti jeg setjast þar niður hjá 

frúnni sjálfri. Kvennmaður sá, er leikið hafði á 

hljóðfærið, og var eins: fallegur eins og frúin sjálf, 

gekk þegar burt, var því enginn hjá okkur nema 

kerlingin, og talaði frúin mjög lítið við mig, með- 

an hún var viðstödd, en það sem hún talaði, var 

bjöguð hollenzka; beiddi hún mig að segja| sjer, 

hver og hvaðan jeg væri, og hvort jeg ætlaði? 

Jeg svaraði öllu þessu eins og mjer leizt, því jeg 
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vissi það stóð á sama, hvort jeg sagði satt eða 

logið. því næst talaði hún eitthvað í hljóði við 

kerlingnna í tungumáli, sem jeg skildi ekkert í, 

en kerling hneigði sig og gekk burt. Undir 

eins og kerlingin var gengin út, tók frúin í hönd 

mjer og mælti: „Herra minn! þeir ungu menn frá 

Evrópu eru mikið fríðir, og þjer eruð ofur fall- 

egur.“ „Madama!“ sagði jeg, „jeg veit þjer talið 

af gamni við mig, þjón yðar, því jeg veit sjálfur 

vel, að ekki fer mikið fyrir fríðleik mínum.“ „Jú, 

jú,“ sagði hún, „þjer eruð sannlega fríður maður, 

og vildi jeg satt væri, að þjer væruð þjónn minn, 

skylduð þjer þá eiga gott hjá mjer; en segið mjer 

hvað kemur til þess, að allir þeir, sem koma hjer 

á höfðann úr Evrópu, eru gamlir og ófríðir, en 

enginn ungur og fallegur?“ Jeg sagði: „væri hjer 

Margt af eins ungu og fallegu kvennfólki, eins og 

bjer eruð, þá kæmu fljótt: hinir ungu og fríðu 

menn úr Evrópu og settust hjer að.“ „Hvað,“ 

sagði hún, „segið þjer að jeg sje falleg, og yður 

lítist vel á mig?“ Jeg svaraði: „þá væri sjón 

' mín og skynsemi harla sljó, ef mjer finndist ekki 

mikið til um fegurð yðar.“ „Hvernig á jeg að trúa 

bessu,“ sagði hún, „þjer segið yður lítist vel á mig, 

og þó kyssið þjer mig ekki einu sinni, þar sem 

bjer þó eruð einsamall hjá mjer og þurfið engan 

að óttast.“ — Hennar yndislega augnatillit og orð 

hrifu svo mjög á mig, að jeg dyrfðist að kyssa 

hang, og endurgalt hún mjer það meó 10 eða 12 

8 
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kossum sínum. Nú kom kerlingin aptur, en það 

vildi svo heppilega til, að við heyrðum til hennar 

áður enn hún kom inn, því hún haféi þungan og 

mikinn hósta, svo við ljetum á engu bera, og sát- 

um kyr, hvort í sínu sæti.  Kerlingin kom með 

tægju, og voru í henni 2 flöskur af góðu víni, 

og ýmsir ávextir, og ljet jeg ekki lengi biðja mig. 

eð neyta þeirra, heldur borðaði með frúnni sjálfri, 

og fannst mjer hún nú hálfu fegri enn áður. Með- 

an kerlingin var inni hjá okkur, töluðum við um 

hitt og þetta, en þegar hún fór burt aptur til að 

sækja ávöxt einn hinu megin aldingarósins, sagði 

frúin mjer með miklum ástarhótum, að hún vildi 

jeg gjörði mjer eitthvað til erindis, og Kæmi til 

sín aptur daginn eptir á þenna sama stað, en þó 

2. stundum fyrri enn nú, og skyldum við þá talast 

við einslega, en kerlingin kom þá aptur, svo jeg 

gat engu svarað henni upp á þetta; en þegar mjer 

sýndist mál að kveðja, sagðijeg: „Madamal veit- 

ið mjer þá ánægju að meiga koma til yðar aptur 

á morgun eptir miðdegi, og færa yður nokkuð af 

fásjeðum vefnaði úr Evrópu í þakklætis skyni 

fyrir veitingar yðar og kurteysi.“ „Herra minn!“ 

svaraði hún, „hingaðkoma yðar skal vera mjer 

kær, en vefnaðinn sem þjer talið um, vil jeg 

ekki þiggja án borgunar; farið í friði, guð sje 

„með yður!“ Kvaddi jeg hana þá hæversklega og 

gekk burt; fylgdi kerlingin mjer nokkuð á leið, 

og sagði hún mjer, að frúin væri konungsdóttir frá 
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eyjunni Java, hefði aðstoðarmaður landstjórans 

á góðrar vonar höfða, herra Canengó að nafni, 

litið hana ástaraugum, er hún var 12 ára að aldri, 

Þegar hann sökum andviðra varð að dvelja á Java, 

gat hann ekki gleymt þeirri brennandi „ást, er 

hann hafði fengið til hennar, og leitaðist því við 

á allan hátt að ná henni til efn, tókst honum það 

loka með slægð fyrir 2. árum, svo hún varð 

að sjá á bak öllum sínum. Hún sagði að hann 

ætti það litla hús, sem frúin væri í, ásamt aldin- 

garðinum, er væri umhverfis það, og yrði hún að 

hafast þar við mestan hluta ársins, því hann vildi 

„Ekki að nokkur sæi þessa kæru hjákonu sína, en 

Einkum gætti hann hennar vandlega, meðan nokk- 

Ur skip frá Evrópu lægju þar við hafnir. þó 

hann væri sextugur að aldri, þá elskaði hún þó 

Engan nema hann einn, og hefði hann því án þarfa 

Sett sig til að gæta hennar, en hún hefði sjeð það 

í dag, að það væri stór synd að svipta þetta ve- 

Salingg barn allri umgengni karlmanna, hefði hún 

því farið með mig til hennar, þareð hún vissi, að 

húsbóndinn sjálfur kæmi ekki þangað að svo stöddu, 

98 mætti jeg, ef mig fýsti, koma aptur næsta dag 

í sama mund, en það.segði hún mjer fyrir satt, 

að væri svo, að jeg væri farinn að fá ást á henni, 

þá yrði jeg með öllu að slá því frá mjer, því hún 

Væri skírlífið sjálft, og mundi fyr láta lífið, enn 

lofa nokkrum framandi manni að kyssa sig, þó aðrar 

Virtu það lítils. Samt sem:áður mætti jeg búast 
a 
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við, að ef jeg færði henni eitthvað fásjeð úr Evrópu, 

þá borgaði hún mjer það tvöfalt með skotsilfri, því 

hún ætti nóg af því. Jeg horfði einlægt framan í 

kerlinguna, meðan hún ljet dæluna ganga, en þegar 

jeg varð þess var, að hún talaði þetta í einlægni, 

mega allir nærri geta hvað mjer var innan brjósts, 

svaraði jeg henni því á þessaleið: „Kæra móðir! 

þjer megið trúa mjer til þess, að jeg hirði ekkert 

um kvenna ástir, eða nokkurt lauslæti; jeg ber 

virðingu fyrir frúnni, einungis vegna skynsemi 

hennar og höfðingskapar, svo jeg girnist ekkert 

framar, enn að sýna henni á morgun vott þakk- 

lætis míns fyrir hennar miklu veitingar, því jeg 

mun valla fá að sjá hana eða yður framar eptir 

það við förum hjeðan, sem verða mun bráðlega.“ 

Meðan jeg talaði þannig, stakk jeg 3. spönskum 

dölum í hönd henni, vegna þess hún hafði fylgt 

mjer svo langt á leið; hún varð forviða af fegurð 

silfursins, og flýtti jeg mjer þá frá henni, og komst 

heim til stallbræðra minna. þegar jeg var seztur 

að, hló jeg dátt að þessum kátlega atburði með sjálf- 

um mjer, en gat þó ekki neitað því, að jeg hafti 

fengið ást á þessari fögru mær, sem var dökk á brún 

og. brá, því hún var skynsöm, einlæg og yndisleg 

á að líta, og hafði jeg enga fundið, er henni væri 

fremri; fannst mjer því hver stund lengri enn heilt 

ár, meðan jeg komst ekki á leið til hennar aptur, 

stóð þess vegna árla upp um morguninn, lauk upp 

kistu minm og tók upp úr henni ýmislegt smá“ 
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Vegis, t. a. m. 2. spegla með nýjasta lagi, sólskýlu 

með gylltri umgjörð, tóbaksdósir úr tini, sem voru 

eins og vasa = úr í lögun, 2. hnífa, þrenn skæri . 

falleg, 10 álnir af silkiborða með fernskonar lit, 

Ýmislegt glingur úr fílabeini og leikfang handa 

börnum; bjó jeg vandlega um allt þetta og gjörði 

bagga úr því, labbaði svo á stað 2. stundum fyrir 

Mmiðdegi og komst að skemmtihúsi konungsdóttur- 

innar. þeir 3 spönsku dalir höfðu gjört kerl- 

inguna svo stimamjúka, að hún gekk meir enn 

100 faðma á móti mjer, tók í hönd mína, leiddi 

Mig og mælti þannig: „Verið velkominn, kæri 

landsmaður |< — því hún var hollenzk, en jeg frá 

Brandenborg — „æ, flýtið yður, frúin hefur 

beðið yðar meir enn hálfa. klukkustund, og slegið 

þess vegna af að dansa í dag.“ Jeg gaf kerl- 

ingunni 2. stóra hálsklúta, tvenna sokka, hníf, 

Mmatspón og annað smávegis; gladdist hún svo 

mjög við það, að hún varð nærri eins og óður 

Maður, þó fylgdi hún mjer „eptir bón minni til 

frúarinnar! er sat Í laufskála sínum og hafði hú- 

ið sig vel og snoturlega, svo mjer leizt nú enn 

betur á hana.  Kerlingin gekk óðara burt, og 

Þegar jeg ætlaði að fara að taka upp orlofsgjafirn- 

ar, sagði hún að nógur tími væri til þess, hvers 

Vegna Jeg tók í hönd hennar og kyssti hana; kerl- 

Mg kom aptur með miklu betri endurnæringu, enn 

daginn áður, og neyttum við hennar bæði tvö, því 

Hægt þar jeg fram gjafirnar, „og undraðist hún mjög 
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hvað þær voru fagrar og fásjeðar; spurði hún mig 

þá, til hvers hitt og þetta væri brúkað, og þegar jeg 

var búinn að segja henni það, taldi hún fram á borðið 

50 hollenzka gullpeninga, og sárneyddi mig til að 

þiggja þá, en kerlingunni skipaði hún að leita að 

einhverju í herbergi hennar og koma með það, og 

óðara enn hún var gengin burt, fjekk hún mjer 

pyngju, sem Í voru 100 gullpeningar ásamt dýrindis 

bring,og sagði: „Minn ástkæri! þiggið þessa litlu 

endurminningu og elskið mig, skuluð þjer þá fá 

miklu meira áður enn þjer farið hjeðan!“ Hversu 

sem jeg færðist undan að taka við þessu, gilti það 

ekkert, vildi jeg því ekki gjöra henni það á móti, 

heldur stakk þessu hjá mjer; gladdist hún þá mjög 

og auðsýndi mjer hin blíðustu ástar-hót, er hún gat, 

og sór við þá heilögu kristilegu trú, og við átrúnað 

þeirra „Tommí,“ að hún hefði brennandi ást á 

mjer; jeg sagði henni að það væri allt að einu 

ástatt fyrir mjer; en þareð jeg vissi ekki hvað hún 

meinti með þessum Tommí, er hún hafði nefnt, 

spurði jeg hana að því; sagði hún mjer að það 

væru einskonar trúarbrögð á Java, og þæktust 

þeir menn, er játuðu þau, heilagri enn Mahómets- 

trúar- menn; mjer hnikkti heldur enn ekki við, 

þegar jeg hugsaði út í það, að jeg hafði ást á 

heiðnum kvennmanni, en sú hin ákafa ást, er 

gagntekið hafði hjarta mitt, eyddi skjótt þessari 

áhyggju minni, einkum þegar jeg varð þess vís 

við frekari eptirspurn, að hana langaði ákaflega 
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til að kristnast, uppfræðast og skírast; en elsk- 

hugi hennar, herra Canengó, dró það einlægt 

undan, og hafði nú um rúman árstíma ekkert 

hugsað til þess, þó það í fyrstu. hefði verið alvara 

hans; kvartaði hún því um þetta við mig og ósk- 

aði af heilum hug, að jeg mætti vera hjá sjer Í 

hans stað. — því meiga allir nærri geta, hvernig 

Jeg svaraði þessu, og hvað fleira við munum hafa 

Tæðt saman; hún sagði að ef jeg vildi koma til 

Sín aptur annað kvöld, þá skyldi hún auðsýna mjer 

miklu meiri elsku - atlot, og gjörði svo ráð fyrir, 

að þá skyldi ekkert hnekkja gleði okkar og ánægju; 

Jeg skyldi einungis, þegar dimmt væri orðið, koma 

að dyrum skemmtunarhússins, og láta sig svo ráða; 

við vorum naumast búin að ráðgjöra þetta þegar 

gamla konan kom inn og neyddi okkur til að haga 

Okkur öðruvísi; fórum við þá að tala um fólkið í 

Evrópu, siði þess og lífernishætti, og geðjaðist 

frúnni vel að því öllu; en þegar allt var í bezta 

Bæti fyrir okkur, vissum við ekki fyrri til, enn 

herra Canengó vattinn um laufskála dyrnar okk= 

ur á óvart, og var hann mjög reiðuglegur; í fyrstu 

talaði hann ekki eitt orð, en gaf kerlingunni svo 

bungan snoppung, að hún hraut út úr dyrunum 

08 kollsteyptist nokkrum sinnum; hin fagra svart 

ærða mær varpaði sjer á gólfið og skreið eins og 

hundtík á móti fúlmenni þessu, en hann reisti hana 

á fætur og kyssti allmjúklega; vjek sjer síðan að 

Mer og spurði mjög dreissuglega og með ýgldum 
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svip, hver mjer hefði vísað hingað, og hvaða er- 

indi jeg ætti hjer? „Herra,“ sagði jeg, „hamingj- 

an hefur látið mig koma hingað af hendingu, þeg- ' 

ar jeg gekk úttil að fá kaupendur að varning mín- 

um.“ „Og líka til þess, ef til vill,“ sagði hann, 

„að spilla fyrir öðrum við hjákonur þeirra.“ Jeg 

svaraði honum mjög fálega að fjærri færi, að svo 

væri.  Spurði hann þá frúna, hvort hún hefði 

borgað varninginn, er lá á borðinu, og neitaði hún 

því; fór hann þá ofan í vasa sinn, snaraði 6 gull- 

peningum til mín á borðið og mælti: „Taktu 

þessa tvöföldu borgun, og snáfaðu undir eins burt, 

en láttu aldrei framar sjá þig hjá frú þessari, ef 

þú vilt lífi halda.“ „Herra!“ sagði jeg, „lítt hirði 

jeg um fje þetta, en til þess að láta yður sjá, að 

jeg sje ekkert fúlmenni, vil jeg gefa frúnni varn- 

ing þenna, og bið, að þjer gefið mjer sæmilegri 

orð, ef jeg á ekki að borga yður aptur í sömu 

mint.“ Tók hann þá að hvessa augun, æðar hans 

þrútnuðu og urðu fingurs gildar, þreif sverð sitt, 

og jós í mig vestu skammaryrðum; var þá sem 

bræði mín væri fram knúin með sporum, brugð- 

um við svo báðir sverðum jafn snart og börðust- 

um fyrir utan laufskálann, særði jeg hann þá á 

hægra handlegg, og veitti honum 2 högg stór Í 

höfuðið; sá jeg þá að frúin var liðin í öngvit, 

en í sama bili var CGanengó horfinn, líklega til 

að kalla menn sjer til liðs í máli Hottentotta; 

beið jeg því ekki boðanna, heldur ruddist út milli 
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aldingarðsrimanna, þreif bissu mína, er jeg hafði 

falið þar í grasinu, ljet nokkrar kúlur í hana, og 

hljóp svo af stað til lagsmanna minna. Í fyrstu 

hljóp jeg hart, en gekk síðan í hægðum mínum, 

sá jeg þá 2 Hottentotta koma á eptir mjer, er 

hlupu eins hart og sporhundar, var annar þeirra 

kominn svo nálægt mjer, að hann gat neytt síns 

meðfædda fimleika, skaut því til mín „Zagaie“ 

sinni, (sem er skotspjót britt framan með járni), 

en til allrar hamingju vjek jeg mjer lítið eitt til 

hliðar, svo það flaug að eins gegnum kjól - laf 

Mitt, og þareð það hjekk fast í fötum mínum, hef- 

Ur hann, ef til vill, gjört sjer í hugarlund, að það. 

hafi hitt sjálfan mig; stóð hann því kyr, og jeg 

líka, og leit hann til fjelaga síns sem kom á eptir 

með viðlíka vopn; en þareð jeg vissi, hvað vel 

Þessir þorparar æfa, vildi jeg ekki bíða þangað 
til hinn kæmi, skaut því á þá og hitti báða þann- 

ig, að þeir duttu og veltust um á jörðinni. Hlóð 

Jeg nú bissu mína í snatri, því jeg sá 2 aðra koma 

álengðar, og var það hin mesta hætta fyrir mig 

að bíða lengur; hjelt svo rakleiðis heim, og komst 

heppilega til herbergis míns, áðar enn dimmt var 

Orðið; hafa hinir síðari tveir líklega ekki haft hug til 

að elta mig þegar þeir sáu hrakför fjölaga sinna. 

Þegar jeg kom heim í herbergi mitt, fór jeg úr 
Yfirhöfn minni, gekk út mjer til skemmtunar og 
settist niður á sjáfarströndinni milli smáviðar- 

Tinna, er voru þjettvaxnir með laufi, tók þar upp 
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gullsjóð minn, er mjer hafði áskotnast um daginn, 

og. fór að skoða þá fögru gullpeninga; en þareð 

ástin til hinnar fögru svarthærðu meyjar kvikn- 

aði þá aptur í brjósti mínu, sagði jeg nokkuð hátt 

við sjálfan mig: „Ó, þið fögru peningar! þó rær- 

uð þið enn fegri, ef jeg mætti eiga ykkur með ró- 

sömu hjarta.“ Þegar jeg var búinn að setja hinn 

dýrmæta hring á hönd mjer, og láta gullið í pyngj- 

una aptur, ljet jeg hana í vasa minn, studdi sinni 

hönd undir hverja kinn, og var að hugsa um hvort 

jeg ætti lengur að fram halda minni áköfu ást og 

finna eitthvort ráð til að fullnægja henni, eður 

rýma henni alveg úr huga mínum. Var nú þegar 

farið að dimma áf nótt, svo jeg vaknaði eins og af 

draumi án þess jeg hefði staðráðið neitt í þessu 

efni, stóð því upp og fór heim í herbergi mitt til 

að leita mjer hvíldar; en mjer tókst það ekki, því 

þá kom sveitarhöfðingi ein með 6 varðhaldsmenn, 

tóku þeir mig höndum og flutta með valdi til kast- 

alans; alla þá nótt vakti að eins einn maður yfir 

mjer, sat hann skammt frá mjer, hafði gát á öll- 

um hreifingum mínum, og lofaði engum að koma 

til mín éður tala við mig. Hvað átti jeg nú að 

hugsa annað, enn að jeg hefði verið settur í varð 

hald fyrir breytni mína við aðstoðarmann land- 

stjórans og Hottentottana. Að minnsta kosti 

var það ætlun mín, þó. mjer skjátlaðist í því. 

Skipstjóri okkar ljet þegar í dögun morguninn 

eptir kalla mig fyrir sig, og talaði þannig til mín 
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einslega: „Minn kæri herra Volfgang! jeg veit 

að þjer eruð fátækur mjög, og hefur því, ef til 

vill, fjegirndin komið yður til að stela; þjer meg- 

ið trúa mjer til þess, að mjer þykir mikið til yð- 

ar koma, og aumka jeg yður einlæglega; verið því 

svo hreinskilinn og fáið mjer í höndur pyngjuna, 

er stolið var frá Vilhjálmi v. Raac með 100 

gullpeningum í, nóttina sem leið, og vitna jeg það 

til guðs, að jeg skal snúa máli þessu svo kæn- 

lega yðar vegna, að æra yðar og sómi skerðist 

ekki hið minnsta, ef þjer viljið trúa mjer fyrir 

Þessu.“ Það Já við að líða yfir mig af þessum 

orðum hans, en samvizka mín var hrein, því jeg 

Set með sanni sagt, að jeg hefi alla æfi mína haft 

Mestu andstyggð á þjófnaði, en mjer sveið það, 

að þessu var dróttað að mjer; þegar jeg kom til 

sjálfs mín aptur eptir þetta, — en skipstjórinn 

hjelt það kæmi af minni vondu samvizku, — af- 

sakaði jeg mig fyrir honum á allan hátt, sem bezt 

Jeg gat, og sagðist hvorki hafa heyrt nje sjeð að 
nokkuð hefði verið stolið frá Vilhjálmi; — en 

það sýndist sem hann reiddist því meir, og sagði: 

„Ekki hugsaði jeg það, Volfgang! að þú mund- 
ir verða svo þverúðarfullur á móti mjér, þar sem 

þó ekki að eins allt háttalag þitt, heldur einnig 

Munnur þinn sakfellir þig; seig mjer, geturðu neit- 

að því, að þegar þú í gærkvöld varst að telja þá 

þr Raac Stolnu peninga, þá talaðir þú þessum 

rm: „0, þið fögru peningar! o.s.frv.“ „Herra 
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minn!“ svaraði jeg, „jeg kalla gúð og alla himn- 

eska herskara til vitnis um það, að mjer er rang- 

lega kennt um þjófnað þenna, en hinu, er þjer 

nefnið, er þannig háttað: jeg hefi á mjer pyngju 

með 150 gullpeningum, og fæ yður hana til geymslu, 

þangað til sakleysi mitt er í ljós leitt, en gjörið 

svo vel og hlýðið til, meðan jeg segi yður frá 

furðulegum atburði, er fram við mig hefur kom- 

ið, og gjörizt svo öflugur verndari minn.“ því 

næst afhenti jeg honum pyngjuna með því, sem í 

henni var, og sagði honum frá öllu því, er mjer 

haféi borið að höndum, frá upphafi til enda, í sam- 

fleytta 3 daga. Þegar hann var búinn að hlýða á 

sögu mína, sagði hann: „Jeg sje að hjer er illt 

í efni, og einkum mun hinn særði aðstoðarmaður 

og þeir 2 skotnu Hottentottar auka mjer mikla 

mæðu, þó skal jeg hjálpa þjer það sem jeg get 

í þessu efni; en mál Vilhjálms þarf frekari 

rannsóknar við, svo jeg má ekki svo fljótt láta 

þig lausan, nje hina 3, er vegna hins sama eru 

settir í varðhald.“ Jeg varð að láta mjer þetta 

lynda, þó mjer sviði það sárt, er mjer var kennt 

um stuld; um miðdegisskeið frjetti jeg mjer til 

mestu gleði, að Vilhjálmur hefði fundið aptur 

pyngju sína með peningunum, í sama stað, er hann 

hafði lagt hana í heilabrotum sínum, en vildi þó 

feginn hafa. þagað yfir því, ef aðrir hefðu ekki 

komið þar að í sömu svifum. Eptir þetta hlaut 

Raac, jeg og hinir 3 að koma fram fyrir höf- 
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Uðsmanninn éptir miðdegi, því hann vildi gjör- 

samlega útkljá þetta mál. Hinir 3, sem ákærðir 

voru, höfðu tekið sig saman um að drepa Vil- 

hjálm, en höfuðsmaðurinn sætti þá, og Vilhjálm- 

ur bauðst til að gefa okkur, hverjum fyrir sig, 

10 spanska dali fyrir vanvirðu þessa, falla á knje 

og biðja okkur fyrirgefningar, og gjörði hann það 

Þegar; en til að sýna göfuglyndi mitt, gaf jeg hon- 

um þessa 10 dali, og ljet hann einungis biðja mig 

fyrirgefningar standandi í viðurvist skipstjórans. 

Þegar allt þetta var nú friðsamlega til lykta leitt, 

93 okkur var leyft að ganga burt, bað skipstjór- 

inn mig að dvelja hjá sjer lítinn tíma, beiddi hann 

mig þá vinsamlega forláts á því,. að hann hefti 

fyrir annara sögusögn neyðst til að gjöra mjer 

bvílíka hneysu, lofaði mjer því, að hann skyldi 

framvegis auðsýna mjer því meiri virðingu, þareð 

hann hefði nú fyrst fullkomlega fengið að þekkja 

skynsemi mína; — afhenti mjer svo pyngjuna apt- 

ur brosandi, og sagði mjer að landstjórinn hefði 

fregnað um hinn særða aðstoðarmann, og þá 2 

næstum til ólífis særðu Hottentotta, en ekki 

— Vissi hann enn, hver valdur væri að því, og væri 

hú ei annars köstur, enn bíða átektanna; ráðlagði 

hann mjer að jeg skyldi koma öllum eigum mín- 
um í vöru hjá sjer í laumi, og sitja sem optast 

að drykkju hjá sjer í þagnarþey, uns færi gæfist 

til að komast undan því, er af þessu hlotnaðist. 

Það fór eins og skipstjórinn gat til, og mátti víðs 
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vegar heyra hávaða, is og þis þenna sama dag, 

út af tjeðu efni. þeir voru svo nákvæmlega búnir 

að lýsa mjer, eins og þeim, er valdur væri að verki 

þessu, að enginn efaðist framar um, að herra V ol f- 

gang væri sá, er veitt hefði herra Canengó 

svo smánarlegan áverka, og sært þá 2 Hotten- 

totta til ólífis; girntist því landsstjórinn að ná 

mjer svo hann gæti hegnt mjer að maklegleikum, 

en hinum góða skipstjóra tókst svo heppilega að 

afstýra því, að við gátum fyrirstöðulaust siglt frá 

góðrar vonar höfða að fáum dögum liðnum og 

haldið fram ferðinni til Indlands. Jeg veit 

með vissu, að það hefur ekki verið neitt smá- 

ræði, sem hann hefur orðið að gefa landsstjóran- 

um, til að útvega mjer frelsi, en aldrei hefur hann 

nefnt það á nafn við mig, og því síður þegið eitt 

skildingsvirði af mjer fyrir það. Allt þetta gaf 

mjer nægilegt tilefni til að hugleiða, hvað illt má 

af því leiða, þegar menn láta saurugar girndir 

ginna sig á villigötur. Hugur minn hvarflaði enn 

þá endur og sinnum til hinnar fögru konungs- 

dóttur, en þegar jeg hinsvegar áleit hana sem heið- 

ingja og gamla skækju aðstoðarmannsins, gleymdi 

jeg henni með öllu, þegar jeg komst til sjálfs mín 

aptur; þó hefi jeg ekki enn náð því heilagleikans 

stigi, að jeg hafi gefið fátækum neitt af pening“ 

um þeim, er jeg fjekk hjá henni, heldur varið 

þeim í þarfir sjálfs mín, óskað henni góðs fyrir 

þá, og kennt í brjósti um hana sakir fríðleiká 
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hennar, forlaga og einkar góða hjartaþels til mín. 

Þegar Vilhjálmur v.Raac komst í nánari kunn= 

ingskap við mig, fjell honum vel við mig, svo 

hann dvaldi löngum þar sem, jeg var ög talaði 

opt við mig sjer til skemmtunar, gaf hann mjer 

þá einatt fásjeða hluti, og leitaðist jeg við að 

Bjalda líku líkt, en hann hætti ei fyr, enn hann 

Bat orðið mjer meiri.  Undirforingi einn þar á 

skipinu, Davíð Bökkling að heiti, er áður hafði 

Verið vinur Vilhjálms, en nú var kominn í ó- 

Vingan við hann, eptir að jeg var settur í varð- 

hald, öfundaðist yfir því hvað vel okkur kom sam- 

an, og leitaði því allra bragða til að spilla á milli 

Okkar og egna okkur hvern á móti öðrum, því 

hann var hið mesta illmenni, og sá hinn sami, er 

legið hafði í leyni á sjáfarströndinni þegar jeg 

taldi Peningana og talaði hin áminnstu orð; sagði 

hann Vilhjálmi það allt til að geta komið mjer 

í Ógæfu, en Vilhjálmur sagði mjer nú frá því 

aptur; ekki tókst honum samt að. spilla vinátta 

okkar, hvernig sem hann reyndi til þess, en jeg 

hugsaði honum þegjandi þörfina þegar færi gæfist; 

en þess þyrfti ekki með, því meðan við vorum í 

borginni Batavíu á eyjunni Java, var hann 

myrtur af öðrum manni, og var jeg þá aptur kos- 

inn til að vera efsti undirforingi á skipinu. Þeg- 

ar jeg nú þannig hafði öðlast tvöfalt meira kaup, 

Stí jeg gjört mjer von um að geta dregið saman 
Mikla auðlegð á fáum árum; jeg verzlaði skikk- 
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anlega varning mínum í þau 3 ár, er við vorum 

á þessari fyrstu ferð minni, svo jeg þóktist nú 

vera orðinn Tíkur; annars bar ekkert merkilegt til 

framar á ferð þessari, fyr enn á heimleiðinni við 

Kanarisku eyjarnar, þegar 2 víkingaskip rjeð- 

ust á móti okkur, gjörðist þá skjótt ákafur bar- 

dagi, og lá við sjálft að við misstum frelsi okkar, 

líf og eignir; loksins fór orustan að hallast á þá, 

eptir það við höfðum veitt hina hörðustu viðtöku, 

svo þeir að sönnu flýðu, en vildu þó taka með 

sjer flutningsskip okkar, er fermt var dýrmætum 

varningi; en vegna þess við gátum komizt á snoð- 

ir um það í tíma, hver ætlun þeirra var, og við 

urðum þeim yfirsterkari, þá öptruðum við þeim ekki 

einungis frá því, heldur tókum einnig hið vænsta 

skip þeirra með öllu sem á því var. Væri jeg 

maður sjálfhælinn, þá væri mjer hægt að tína 

margt til, er sýndi, að jeg gekk þar vel fram, en 

gjörði þó ekkert fram yfir það sem vaskur her- 

maður á að gjöra, þegar æra hans og eignir, líf 

og frelsi er í veði. - Eptirdæmi mitt getur að 

minnsta kosti hvatt aðra til skynsamlegrar fram- 

sýni. Þegar við vorum búnir að festa skip okk- 

ar við víkingaskipið, sem við síðan hertókum, og 

við börðustum við þá með dregnum sverðum, hafði 

einn af víkingunum búið sjer til víggirðing á 

skipi sínu, þannig, að hann hafði hlaðið nokkrum 

kistum hverri ofan á aðra að baki sjer og eins 

til hliða, svo ekki varð komizt nema beint framan 
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að honum, þaðan hjó hann og lagði menn f gegn 

Svo grimmilega, að allir þeir, sem vildu ná upp- 

Söngu af okkar skipi, annaðhvort fjellu niður dauð- 

ir eða hröktust mjög særðir aptur á skip vort. 

Jeg ásamt 12 mönnum öðrum var hjá skipstjór- 

anum, og vorum við að reyna til að ná uppgöngu 

á skip víkinganna að framanverðu, en sáum áð 

það var mikil hætta og næstum ómögulegt, þar- 

eð víghundur þessi stökkti öllum, því hann var 

Sem tröllaukinn, svo enginn komst nærri honum; 

ruddist jeg þá fram hjá óvinunum, og ætlaði að 

bera mig að reka spjót mitt gegnum hann, en 

Morðingi þessi hafði spangabrynju, og varð því 

lagið ónýtt, svo jeg var í mesta lífsháska stadd- 

Ur; en til allrar hamingju greip jeg í þessu ráða- 

leysi annari höndinni í hans gapandi hvopt, kippti 

honum svo að mjer og fleygði honum niður, reif bux- 

ur hans eptir endilöngu og rak spjótið í hann á kaf; 

Þegar jeg var að enda við þetta, komu 20 af vor- 

um mönnum mjer til hjálpar, er stukku upp á 

skipið og æptu siguróp, og það áður enn full- 

kominn sigur var unninn; þó leið ekki nema hálf 

klukkustund þangað til við gátum hrósað sigri, 

93 vorum búnir að handtaka þá, er eptir tórðu. 

Jeg fyrir mitt leyti hafði fengið mikið sár á höf- 

uðið, annað á vinstri öxlina, og spjótsting í hægra 
viðbeinið, þar að auki hafði þrælmenni þetta bit- 

ið fremstu liðina af 2 fingrum vinstri handar 

Minnar sjer til skemmtunar, þegar jeg þreif hönd- 

4 
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inni í hvopt hans, svo mig vantar þá enn, eins 

og sjá má, og gat jeg hvergi fundið þá; er það 

því ekki ólíklegt að hann hafi gleypt þá ofan í 

sig, og gat jeg vel unnt honum svo dýrkeypts 

munnbita, og var ánægður, er jeg hjelt eigum 

mínum Óskertum; þar að auki lofuðu allir mjög 

drengskap minn, og ekki sízt skipstjórinn, er sagði 

mjer væri næst guði sigurinn að þakka fyrir djarf- 

lega framgöngu mína. Jeg hirti lítið um hól þetta, 

en hefði miklu framar þegið lækning sára minna, er 

nú voru tekin að stirðna og þrútna; jeg var særð- 

úr á báðum hliðum, og gat því, að eins, legið á 

bakið og það naumlega, hafði jeg því litla ró eð- 

ur hægð. Kunnátta skiplæknisins, góð meóöl og 

það, að jeg var heilsugóður af náttúru, kom því, 

næst guðs hjálp, til leiðar, að jeg komst á kreik 

aptur að fáum dögum liðnum og gat gengið um 

þilfarið. Öóðara enn jeg var skriðinn á fætur, kom 

skipstjórnarmaðurinn til mín, og sagði hálfbros- 

andi, er hann sá áð jeg var glaður og kátur: 

„Hérra Volfgang! jeg samfagna yður, að þjer 

eruð kominn á fætur aptur, og segi yður það satt, 

"að yður vantar ekkert nema sverðið við hlið yð- 

ar til þess við hugsum að þjer sjeuð orðinn heil- 

brigður.“ Jeg svaraði: „Fyrst ekkert vantar ann- 

að, þá skal jeg fljótt sækja það.“ „Ekki skuluð 

þjer hafa fyrir því,“ sagði hann, „jeg skal sjá um 

það.“ Skipaði hann þá þjónustusveini sínum að 

sækja sverð handa mjer. Sveinninn kom aptur 
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með silfurbúið sverð og umgjörð, og hlaut jeg að 

Sirða mig því — og hjelt jeg það væri í gamni — 

Síðan bauð hann að kalla á alla skipverjana, og 

að því búnu mælti hann: „Herra Volfgang! 

Yður er það kunnugt eins og öllumhjer nærstödd- 

um, að háðir liðsforingjar vorir fjellu í hinni síð- 

Ustu orustu, þess vegna vil jeg, sökum hreysti- 

Verka yðar og hugprýði, gjöra yður að æðsta liðs- 

foringja á skipinu, en þó er þörf á staðfestingu 

Yfirvaldsins, og skal jeg ábyrgjast að hún fáist, 

93 þareð jeg veit að enginn af þeim, sem hjer 

€ru viðstaddir, mælir neitt á móti þessu, ætla jeg 

að verða fyrstur til að samfagna yður með tilliti 

öl þessa nýja embættis;“ — og í sama bili rjetti 

hann að mjer höndina. Jeg vissi ekki í fyrstu, 

hvar þetta átti við, en þegar,jeg sá að það var 

alvara, tók jeg við embætti þessu með þökkum og 

hjelt því sfðan. — Skömmu eptir þetta komumst 

Vjer með herfang okkar til Amsterdam, og var 

Jeg þar ekki einungis staðfestur í hinu nýja em- 

bætti mínu, heldur fjekk þar á ofan mikil og ó- 
Væntlaun, auk þess, sem jeg átti þar inni af kaupi 

mínu og herfangi; jeg bætti líka við þetta fje því, 

€r jeg fjekk fyrir varning minn, seldi svo helm- 

ingin af því á leigu, en hafði hinn helminginn til 

Mauðsynja minna, og til að búa mig undir nýjar 

Sjóferðir é 

Hingað var skipstjórinn kominn æfisögu 

Stinni, þegar hann hætti, vegna þess nótt var kom- 
SR 



52 

in, en lofaði að segja okkur það, sem eptir var, 

þegar tími gæfist. 

5. kapítuli. 

Segir frá því, er við bar á leiðinni til Felsenborgar. 

Eptir boði skipstjórans gekk hver og einn til 

hvílu sinnar, en við vorum naumast búnir að sofa, 

í 8 stundir, þegar allir urðu aptur að fara á fæt- 

ur, sökum stórviðris sem á var komið; við reidd- 

um okkur á hið góða og rammbyggða skip okkar, 

Paridis, en þegar ofsi veðursins og ólga sjáf- 

arins hafói haldist við í 3 daga og 2 nætur án 

afláts og farið æ meir í vöxt, urðum við úrkula 

vonar um að geta frelsað líf okkar, lögðum því 

með öllu árar í bát, og væntum þess þá og þeg- 

ar með skjálfandi, en þó þolinmóðum hjörtum, að 

skipið brotnaði í spón og við týndumst allir; en 

verndarkraptur forsjónarinnar reyndist miklu öfl- 

ugri en ofbeldi stormveðursins og þær freyðandi 

öldur, svo skip okkar var að mestu óskaddað 

eptir öll þessi ósköp, og gátum við skjótt komið 

því aptur á beina leið, þó það hefði hrakist hing- 

að og þangað. í sjáfarganginum; því 2 stundum 

eptir miðnætti slotaði stórviðrinu, skýin gröiddust 

sundur, og þegar dagur ljómaði æptu skipverjar 

- gleðióp, því þá sáu þeir fjallið Picó, og vorim 

við nálægt eyjunni Teneriffa. Jeg fyrir mitt 

leyti (Eberharð Júlíus) varð bæði glaður og for- 

viða þegar jeg sá það geysimikla fjall, er mænði 
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Upp í skýin, og sýndist allt hulið snjó að ofan bæði 

Sumar og vetur, mátti glöggt sjá reykinn upp úr 

því, og fannst mjer jeg aldrei geta fengið nóg af 

að virða fyrir mjer þessa fögru og hátignarlegu 

sjón, uns við um kvöldið komumst til eyjarinn- 

ar; hvíldum við okkur þar og endurbættum það 

Sem aflagast hafði á skipunum. Jeg hafði mikla 

skemmtun af að skoða það, sem fásjeðast var þar, 

Hl að mynda fjallið Picó, og stóðu eins konar 

trje við rætur þess, sem sagt er ekki geti fúnað 

í Vatni, en enginn gat komið mjer til að klifra upp 

á tind fjallsins, eður skoða eldgíg bess, jafnvel 

þá væri hinn hentugasti árstími til þess. 

“Eg var annaðhvort ekki eins nýjungagjarn, eins 

8 Plinfus annar, við fjallið Vesúvíus, eða 

Mig langaði ekki til að stofna mjer í sömu hættu 

08 hann, eða jeg hirti ekki um að vita náttúru- 

SOgu af egin reynslu; í stuttu máli, jeg var Í þessu 
tilliti of kyrlátur, hræðslugjarn eða hirðulaus, þar 

á móti get jeg ekki neitað því að mjer fjellst vel 

á eitt glas af þurberjavíni hjá skipstjóranum, og 

Varð mjer miklu betra af því, heldur enn hinum 

“ brennusteinsreyknum úr Picó- fjallinu; við 

tókum heilmikið með okkur af þessu ágæta víni 

Ásamt sikri og öðrum sætindum, áður enn við fór- 

Um frá eyjunni, en það var 12. dag septembermán- 

Sðar og hjeldum svo vel ánægðir leiðar vorrar til 

íns „græna höfða,“ var þá gott leiði og bezta 

Veður, og ljet því skipstjórinn til leiðast, fyrir 
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bænastað okkar, að halda áfram að segja æfi- 

sögu sína. 

6. kapítuli. 

Annar partur æfisögu Volfgangs skipstjóra. 

„far er aptur til að taka er áður var frá horfið, 

sagði skipstjórinn. Jeg bjóst til nýrra sjóferða, 

en þareð hershöfðingjaráðið var þá fyrir skömmu 

orðið bendlað við stríð milli Frakka og Spán- 

verja, þá komust hlutirnir í allt annað horf. Jeg 

aðhylltist að sönnu velgjörðamann minn, skipstjór- 

ann, er jeg hingað til átti gæfu mína að þakka, en 

skildi þó ekki í seinlæti hans, eða hvað hann ætlaði 

sjer. Loksins sagði hann mjer, að hann hefði feng- 

ið vegabrjef og fullt vald og umboð til að fara Í 

víking mót öllum óvinum stjórnarinnar, hefði hann 

því safnað saman ýmsum ofurhugum og útvegað 

sjer forkunnar vænt og fagurt skip með öllum út- 

búnaði, svo ekki vantaði annað enn nógu marga 

menn, og ef jeg vildi fara með honum sem æðsti liðs- 

foringi hans, þá yrði jeg að útvega 10 eða 12 sjálf- 

viljuga menn, en ef jeg áliti það ómögulegt, eðð 

mig fýsti ekki að fara með sjer vegna þess jeg vildi 

ekki hafast það að, er þvílíkir víkingar neyddust 

til að gjöra, þá skyldi hann að sönnu útvega mjer 

sveitarhöfðingja - embætti á öðru skipi, er í hernað 

færi, en ekki vissi hann hvort mjer yrði það eins 

arósamt. Jeg sagðist ekkert framar girnast enn 

- áð lifa og deyja með honum, og ásamt honum 
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leita gæfu minnar eða ógæfu eptir því sem verða 

vildi. Hann ljet sjer þetta vel lynda, gekk jeg 

Svo frá honum, og kom aptur innan fárra daga 

með 23 menn, sem voru mestu ofurhugar og vel 

efnaðir, gladdist skipstjórinn mjög er hann sá þá, 

8ekk til mín og kyssti mig fyrir það. Sjálfur 

hafði hann ekki heldur verið aðgerðalaus, því 

hann var búinn að útvega allt, sem nauðsynlegt var 

til ferðarinnar, sigldum við svo í guðs trausti burt 

Þaðan, en þorðum ekki að fara um sundið milli 

Englands og Frakklands sökum Frakka, 

heldur sigldum norður fyrir Bretlands eyjarnar, 

„ SB jafnvel þó skipstjórann langaði til að gjöra Sp á n- 

Verjum einhvern óskunda á leiðinni til A me= 

ríku, vildi hann samt fyrst fá nýjar fregnir, en 

áður enn það varð, náðum við, frakknesku her- 

skipi stóru, er átti að fara til Írlands, voru á 

því 128,000 ríkisdala ásamt mörgum öðrum ágæt- 

Um hlutum og nokkrir landráðamenn, og tókum 

Við allt þetta að herfangi, en helztu bandingjana 

Ásamt brjefunum afhendtum við enskum víkingi, 

lengi hafði setið um herskip þetta, hinum band- 

ingjunum skiptum við jafnt milli okkar, og ljetum 

hokkra af mönnum okkar á herskipið frakkneska, 

Var jeg einn þeirra, og hafði því eitt skip yfir að 
ráða, hjeldum við svo leiðar vorrar, og ætluðum 

að slaga til og frá í Mexikóar -flóanum. Á 
Þortúgísku eyjunni Ma dera tókum við okkur hreint 

Vatn, og hittum þar fyrir annað hollenzkt víkinga- 

4 
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skip, en það var mjög illa útleikið af Frökkk- 

um, er höfðu drepið skipstjórann og allt bezta 

fólkið, var því svo mikil óregla meðal þræla - lýðs 

þess, er eptir var, að enginn vissi hvað hann átti 

að gjöra. Við settum þeim fyrir sjónir hið eymd- 

arlega ásigkomulag þeirra, og gátum komið þeim 

til að gjörast fjelagar okkar, og láta skipstjóra 

okkar ráða yfir sjer, hjálpuðum þeim til að bæta 

skip. þeirra, og sigldum svo allir vongóðir til 

Bermúdas- eyjanna. Á leiðinni hertókum við 

spænska duggu, sem átti að forvitnast um frið á 

sjónum, því hinn spænski silfurfloti lá við eyjuna 

Cúba, og var næstum seglbúinn að fara til Ev- 

rópu. Við tókum það lítið, sem var á duggu 

þessari, auk bandingjanna, á skip okkar, og skut- 

um henni svo í sjó, því hún var okkur ónýt, flýttum 

svo ferð okkar til Gúbu, svo við gætum ef mögu- 

legt væri hremmt eitthvað af silfurflotanum. Tveir 

hollenzkir og einn enskur víkingur gengu í lið með 

okkur, svo vjer höfðum þá 6 stór skip, 46 fall- 

bissur og 482 vopnaðra manna, má því nærri geta, 

að eitthvað varð undan að láta; vjer hjeldum . 

ekki heldur kyrru fyrir, heldur gjörðum innbúum 

eyjarinnar Gúbu, Hispaníólu og annara eyjð, 

er fjandmenn vorir áttu, miklar óspektir, og her- 

tókum öll spænsk kaupför, svo að sjerhver meðal 

vor þóktist vel í haldinn og fullsæmdur vera fyrir 

ómak sitt, og þurfti enginn okkar að barma sjer Um 

fátækt; komumst við þá að raun um, að ofurhugar 
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Eru opt lánsömustu menn; en hinir spænsku hers- 

höfðingjar, voru ekki allskostar vel ánægðir með 

tilliti til silfursflotans, hafa þeir án efa gjört sjer 

í hugarlund, að við værum betur útbúnir, enn við 

reyndar vorum, því þeir bjúggu 10 eða 12 herskip 

til að fara á móti okkur, sem óþörfum gestum, og 

annaðhvort handtaka okkur eður tvístra, en við urð- 

um þess alls áskynja í tíma. Hinn enski víkingur, 

Sem allt að þessu hafði orðið okkur samferða, hef- 

ur vissulega annaðhvort verið of hugdðjarfur, eða 

hann hefur þókst vera orðinn nógu ríkur, því hann 

Skildi við okkur sjálfkrafa með 2 skip sín, og 

Voru á þeim alls 120 manna og 12 fallbissur; 

ætlaði hann sjer að laumast burt milli eyjanna 

Cúbu og Hispanfólu og komast svo til Vir- 

Siníu, en við frjettum skömmu síðar að Spán- 

Verjar hefðu náð honum, rænt skipin og drep- 

ið hann. Skipstjórár okkar álitu það ekki ráð- 

legt að Játa Spánverja ráðast að sjer, því skip 

Okkar þurftu ekki að eins skjótrar aðgjörðar, held- 

ur voru einnig margir skipverjar orðnir örmagna 

- af vökum og áreynslu, en ekki höfðum við misst 

nema 14 menn alls frá því við fórum frá Amst- 

erdam. Hjeldum vjer því til eyjarinnar Gúracó, 

€r landar vorir áttu, og hertókum á leiðinni enn 

þá eitt skip, er var fermt kaffi, sikri, ávöxtum og 

Ýmsri munaðarvöru. — Fáum dögum síðar gekk 

Sæfan okkur enn meir í greipar, því þá náðum 

Við án allrar blóðsúthellingar 8 flutningaskipum, 



ö8 

er fermd voru perluskeljum (avicula margar- 

itifera), og tókum því það ómak af Spánverj- 

um að ljúka þeim upp, en gjörðum það sjálfir þeg- 

ar tóm gafst til, og lendtum svo heppilega við eyj- 

una Cúracó með öll þessi auðæfi. þegar land- 

stjórinn þar var búinn að sjá vegabrjef okkar, og 

við búnir að skýra honum frá öllu því, er hann 

girntist að vita, fagnaði hann okkur vel, einkum 

þegar við gáfum honum góðar gjafir. En þegar 

skipstjórar vorir voru ítarlegar búnir að athuga 

ásigkomulag tímanna og málefnanna eins og það 

var þá, álitu þeir, að ráði landstjórans, betra að 

kjósa eyjuna Bonatrý sjer til hvíldarstaðar, og 

til að bæta þar skip sín; bjuggum við þar um okk- 

ur sem bezt við gátum, og rjeðum af að byggja 

þar regluleg híbýli handa okkur, og fórum því, 

með tilstyrk hinna siðsömu Indverja, að búa til 

smáhús og reisa vígi til varnar móti árásum Óó- 

vinanna, og ætluðum svo smámsaman að gjöra það 

öflugra; hinir indversku menn voru mjög stima- 

mjúkir við okkur, og gáfum við þeim í staðinn 

það, sem þeir þörfnuðust og við máttum án vera; 

þar á mót yrktu þeir jörðina fyrir okkur, öfluðu 

hveitis og ýmsra korntegunda, og kom okkur það í 

góðar þarfir; einnig lögðu þeir stund á reglulegra 

búskaparlag og fjárrækt, enn áður, og mátti fá þar 

uxa, kýr, hesta, svín og nægilegt af geitfje, og 

höfðum við ekki að eins næg matvæli handa okk- 

ur sjálfum, heldur gátum einnig hjálpað lands- 
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Mönnum okkar á eyjunum þar í grennd um sali- 

að kjöt og fleira. Einnig gjörðum við margar út- 

rásir á sjó, jukum eignir vorar með frakknesku 

03 spænsku fje, og gjörðum báðum þessum þjóð- 

um allt það tjón og skapraun, sem mest máttum 

Vjer. 

Jeg var búinn að eignast svo mikið af igulli, 

silfri, perlum og öðrum dýrmætum hlutum, að jeg 

Sróf mestan hluta þess í jörð á vissum stöðum á 

eyjunni, þar sem jeg vissi enginn gat fundið það 

án tilsagnar minnar. — Á eyju þessari leið okkur 

Svo vel, að þegar við höfðum dvalizt þar í 8 ár, 

Var enginn, sem girntist að vitja ættjarðar sinnar 

aptur. Um þessar mundir bárust okkur þær fregn- 

it, að Spánverjar ætluðu að sigla til Evrópu 

með silfurflotann og ógrynni fjár; tókum við þá 

Saman ráð okkar hvernig við gætum náð nokkru 

af því, lögðum því af stað með 2 rammbyggðustu 

Og beztu skip okkar vel útbúin, völdum á þau 

hina vöskustu menn vora, vorum svo á vakki í 

kríngum Ganarisku eyjarnar, og vöruðumst að 

láta þá Þekkja okkur. Einn morgun, að af stöðnu 
miklu stormviðri, gátum við komizt að einu skipi, 

Er leyst hafði úr flotanum, tókum það og fundum 

á því meira af gulli, silfri og öðrum gersemum, 

Enn við nokkurntíma hefðum getað ímyndað okk- 

tt; þá sem á flotanum voru hafði grunað, er þeir 

heyrðu dyn fallbyssanna, að eitthvort skip þeirra 

Mundi eiga í orustu, sendu þess vegna 2 skip frá 
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sjer því til liðveizlu, en vjer vorum þegar komn- 

ir burt með herfangið, áður enn vjer urðum þeirra 

varir, og voru þeir nú langt burt frá okkur, ekki 

virtist okkur samt ráðlegt að bíða þeirra, lögðum 

því á flótta fram hjá Portó Rícó, og komumst 

svo klaklaust heim til okkar aptur. Nú lögðum 

vjer enn meira kapp á að koma öllu í sem bezt 

horf hjá okkur meó tilstyrk hinna indversku manna, 

ekki einungis húsum okkar, akuryrkjunni og fjár- 

ræktinni, heldur hjeldum vjer einnig í ákafa á- 

fram að hyggja vígið, svo vjer vorum nú óhultir 

fyrir árásum óvinanna; nokkrir af mönnum okk- 

ar höfðu, þegar tækifæri gafst, náð sjer fáeinum 

ógiptum og einhleypum kvennmönnum frá F rö kk- 

um og Spánverjum, gipzt þeim og átt með 

þeim börn; kveikti nú þetta sömu girnd hjá mörg- 

um öðrum, neyðdu því skipstjóra okkar, sem nú 

var orðinn nýlendustjóri á eyjunni, til að veita 

landgöngu á Hispaníólu, því þar væri dáfríðf 

kvennfólk bæði danskt og frakkneskt; jafnvel þó 

hann í fyrstu áliti fyrirtæki þetta næsta hættulegt, 

þá var hann nauðbeygður til að láta þetta eptir 

þeim, bjó því 2 skip, og var jeg fyrir öðru þeirrðs 

við komumst klaklaust til Hispaníólu, einn“ 

ig gátu kallmennirnir framkvæmt vilja sinn, 08 

fluttu þeir 30 dáfríðar konur ofan til skipa, en jeg 

sem var foringi herfarar þessarar og átti að verja 

þá, er fluttu, var svo óheppinn, að jeg fjekk skot 

í hægri síðuna frá Spánverjum þeim, er eltu 
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Okkur, og annað gegnum vinstri fótlegginn, var 

því ásamt 2 landsmönnum mínum tekinn höndum 

og fluttur til hins spænska landstjóra; var það 

lánið okkar, að hann ljet ekki aðra hengja okk- 

ur, því hann var mesti ofsi í geðinu, en þegar 

við vorum heilir orðnir, áttum við lítið betra enn 

herteknir menn hjá Tyrkjum; mjer þókti verst, 

að jeg gat ekki látið minn góða vin, skipstjórann, 

Vita að jeg lifði, þó vesalt líf væri, því jeg átti 

bað víst, að fengi hann vitneskju um það, þá mundi 

hann ekkert spara til að frelsa mig. En þegar 

Jeg var búinn að vera 3 ár í þessu aumlega á- 

Standi, bárust mjer þær fregnir, að hann heféi 

farið frá eyjunni Bonatrý og heimtil Hollands 

aptur, ásamt Öðrum beztu vinum mínum, til að fá 

Jarlsembætti þar á eyjunni, ásamt öðrum nafn- 

bótum ; einnig var látið svo mikið yfir því, hvað 

Ásigkomulag eyjarinnar væri gott, að mig fór að 

langa til að komast þangað aptur, einkum þegar 

jeg hugsaði til auðlegðar þeirrar, er jeg átti þar 

Í jörðu hulda, en jeg sá engan veg til þess að 

Seta komið landstjóranum til að láta mig lausan, 

án þess jeg stofnaði lífi mínu í hættu, og hlaut 

bví að vera þar enn þá 2 ár í þjónustu hans 

tins og hestastrákur. það ber stundum við, að 

Meyðin kveikir þær girndir hjá manni, sem hon- 

tm eru ekki eiginlegar. Jeg fyrir mitt leyti get 

Sagt það með sanni, að á bezta aldri mínum hirti 

Jeg okkert um kvennfólk, eður ástir þeirra, fór 
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heldur aldrei þeirra erinda sjálfs míns vegna til 

Hispaníólu, en þegar jeg nú, staddur í hinni 

ítrustu neyð, sá engan frelsisveg, flúði jeg á náðir 

ástargyðjunnar, þareð bæði sólarguðinn, stríðsguð- 

inn og sjáfarguðinn sinjuðu mjer liðveizlu sinnar.“ 

%. kapítuli. 

Volfgang skipstjóri losast úr ánauð sinni. 

„Einn dag þegar dóttir landstjórans gekk út á 

búgarð, er var þar í grennd, með þernu sinni, 

var jeg þar fyrir í garðinum; settist hún þar nið- 

ur á græna grastorfu og ávarpaði mig þannig 

mjög frjálslega: „Volfgang! segðu mjer úr 

hvaða landi þú ert, og vegna hvers þú ert aldrei 

glaður eins og hinir hestamennirnir?“  Mjer hnikkti 

í fyrstu við af þessum orðum hennar, en svaraði 

henni þó þegar, og varp mæðilega öndunni: „Góða 

jómfrú! jeg er þjóðverskur að uppruna, og kom- 

inn af lágum stigum, en hefi með hreysti minni 

komið mjer á framfæri í hollenzkri herþjónustu, 

uns jeg varð æðsti liðsforingi; — en hjer á eyj- 

unni vildi mjer sú ógæfa til, að jeg var særð- 

ur hættulega, og því næst handtekinn.“ Hún svar- 

aði mjer aptur hnuggin og með fyrirlitningar svip í 

„Jeg ímyndaði mjer að þjer væruð að minnsta 

kosti kominn af góðum ættum, fyrst þjer eruð svo 

álitlegur að sjá.“ Að svo mæltu stóð hún uppoS 

reikaði til og frá um aldingarðinn; eins og hún 

„væri að velta einhverju fyrir sjer. Mjer kom 
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Margt til hugar útaf því, sem hún sagði, og yör- 

aðist eptir, að jeg hefði ekki gjört nokkuð meira 

úr ætterni mínu, en hugsaði þó með mjer að seinna 

ljeti betur, og var það orð og að sönnu, því áð- 

ur enn við fórum heim aptur, talaði hún blíó= 

lega til mín á þessa leið: „Volfgangl ef þjer 

bykir nokkurs um vert um frelsi þitt, gæfu og 

alls kyns ánægju, þá skorast þú ekki undan að 

Segja mjer ítarlegar frá ætterni þínu og ásigkomu- 

lagi, og efastu ekki um það, að jeg get skjótlega 

eflt heill þína og hagsæld, einkum ef þú hefur 

nokkra ást til mín.“ Við hin síðustu orð varð hún 

blóðrjóð í framan, leit um öxl eptir þernu sinni 

03 sagði enn fremur við mig: „þú verður að 

birta mjer hugarfar þitt brjeflega, og geturðu feng- 

ið þernu minni brjefið á morgun, en vertu ráð- 

Vandur og þagmælskur!“ Enginn mun með rjettu 

Seta láó mjer það, að jeg tók þessu góða boði 

fegins hendi og girntist frelsi mitt. þessi jóm- 

frú hjet Donna Salóme, eisthvað 17 eða 18 

ára að aldri, og átti hún nú að giptast ríkum liðs- 

foringja spænskum, sem að sönnu var líka ungur, . 

en þar hjá eineygður og hræðilega ófríður; var 

Móður hennar þessi gipting þvert á móti skapi, 

Enn hinn sjerlundaði landstjóri neyddi hana nótt 

98 nýtan dag til að játast honum. Ekki segi jeg 

Annað frá ástum okkar, en það, sem jeg skrifaði 

henni til eptir vild hennar, ljezt jeg vera tiginn 

Maður, Sagði henni frá þeirri miklu ást, er jeg 
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hefði til hennar, og lofaði að gjöra allt að vilja 

hennar, ef hún útvegaði mjer frelsi. Að fáum 

dögum lHðnum komum við okkur saman um þetta 

allt. Jeg sór henni að jeg skyldi flytja hana á 

óhultan stað, og svo fljótt sem auðið væri til Ev- 

rópu, skyldi jeg reglulega giptast henni, og alla 

æfi mína elska hana og virða eins og eiginkonu 

mína. Þar á móti kvaðst hún hafa í heimanmund 

12,000 gullpeninga og margar gersemar aðra! 

einnig skyldi hún útvega frakkneskan skipherra 

er flytti okkur sem allra fyrst til eyjarinnar Bon- 

atry fyrir ríflega borgun. Ráðagjörð okkar heppn- 

aðist vel, því á meðan landstjórinn fór burt til að 

skoða eyiuna hinumegin, ljetum við allan flutn- 

ing okkar niður, klyfjuðum nokkra hesta, er við 

höfðum leigt, hjeldum svo tvö ein ásamt þernu 

hennar af stað og til skips hins frakkneska skip“ 

herra, er flutti okkur og farangur okkar út á skip 

sitt; sigldum við síðan til Bonatrý og komumst 

þangað heil á hófi.  Eyjarmenn vildu í fyrsti 

ekki leyfa okkur landgöngu, en óðara enn þeir 

vissu hver jeg var, tóku þeir fegins hugar móti 

okkur, og glöddust vinir mínir mjög er jeg vær 

aptur kominn, því allir hjeldu mig fyrir löng 

dauðan. Herra Vilhjálmur v. Baar, aldavil“ 

ur minn, er áður hafði verið lægsti herskipa - f07“ 

ingi, var nú orðinn aukalandstjóri á eyjunni, jet 

hann óðara rýma skrautlegt herbergi handa mjöf 

og heitmey minni, en að nokkrum dögum liðnum 
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€r við vorum búin að koma öllu okkar í lag, ljet 

hann hollenzkan prest, er þar var, gefa okkur 

Saman. Jeg ljet búa dýrðlega veizlu og bauð 

meir enn 50 æðri stjettar mönnum, en hinum öðr- 

um ásamt þeim indversku ljet jeg gefa hvítt brauð, 

kjöt, vín og abra áfenga drykki, svo allir skyldu 

Verða glaðir eins og jeg var sjálfur. Aukaland- 

Stjórinn ljet skjóta af fallbissum mjer til virðingar 

Í hvert skipti sem minni voru drukkin, til þess 

hinir aðrir innbúar eyjarinnar mættu heyra og 

Verða varir við, að nú væri eitthvað nýtt á ferð- 

um; var veizlugleði þessari fram haldið nokkra 

daga á minn kostnað. Kona mín var jafn vel á- 

lægó með mig eins og jeg með hana, og fann jeg 

nú fyrst í faðmi hennar hvað ástin er Í raun og 

Veru. Ekki vitjaði jeg um minn hulda fjársjóð 

fyr enn 8 dögum eptir brúðkaup okkar, og var 

hann með öllu óskertur, sýndi jeg konu minni fje 

Etta einslega og varð hún öldúngis hissa, þegar 

hún sá það, því henni hafði sízt dottið í hug að 

J€g væri ríkur, en nú vissi hún, að hún hafði 

ekki sipzt neinum húsgangi, og var því vel ánægð, 

Sgar jeg sagði henni hið sanna um ætterni mitt. 

Fjórum mánuðum eptir þetta, fann jeg aptur ást- 

Vin minn, skipstjórann, kom hann þá aptur frá 

Ollandi, ekki einungis með landstjóra - embætti 

eldar einnig aðrar fleiri virðingar, og hina nyt- 

Mustu hluti á 3 skipum. Hann sagði mjer, að 

égar frjotzt hefði að jeg væri dáinn, hefði hann 

5 

s 
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látið valinkunna menn virða eigur mínar, og hefðu 

þær verið að upphæð 6000 dala; hefði hann þá 

greitt yngra bróður mínum í Amsterdam 5000 

dala handa honum og systkinum hans, en 1000 

dali hefði hann sjálfur til sín tekið svo sem í ó- 

makslaun fyrir umstang sitt, og skyldi hann nú 

gjalda mjer það tvöfalt aptur. Jeg gladdist svo 

mjög af þessari trúmennsku hans, að jeg sárneyddi 

hann til að halda fje þessu, því jeg væri nógu 

ríkur og vissi líka, að hann ætti miklu meira hjá 

mjer, ef hann vildi fara í harðan reikning við mig; 

lifðum við svo eptir þetta í unaðsömustu sambúð. 

Herra Vilhjálmur v. Baar hlaut að fara með 

50 manna, er byrgðir voru af öllum nauðsynjum, 

til annarar smá-eyjar til að byggja hana, en jeg 

varð aukalandstjóri í hans stað, girntist jeg þá 

ekki að fara optar í víking, heldur lifa í næði 

hjá minni ástkæru Salóme og hirti hún nú ekki 

framar um að fara til Evrópu, heldur óskaði 

einungis að meiga vera hjá mjer á þessari fögrð 

eyju. En ánægja mín varð, því miður, ekki lang= 

vinn, því þegar mín ástúólega kona hafði með 

mestu harmkvælum fætt meybarn í heiminn 10 

mánuði eptir giptingu okkar, fann hún það undir 

eins á sjer, að hún átti ekki langt eptir. Hún 

hafði iðuglega, nokkrum vikum áður, átt tal við 

prestinn viðvíkjandi trúarbrögðunum, og rótfest í 

hjarta- sínu aðalatriði Lúters-trúar, girntist 

því að verða hluttakandi hinnar heilögu kvöld“ 
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máltíðar, er hún einnig meðtók, og deyði svo sætt 

og sáluhjálplega næsta dag eptir. Jeg ætla nú 

ekki, í návist ykkar, að rifja harma mína upp apt- 

ur, heldur minnast þess einungis, að jeg var næst- 

um óhuggandi, og gat hvergi unað mjer nema á 

leiði minnar ástkæru konu; lagði jeg yfir það 

fagran legstein, og gróf sjálfur á hann línur þessar: 

„Líta má hjer, loflegast ránsfje, hverju 

þá dauðinn, djarfur mig rænti; æfða jeg 

rán það, af rjettri elsku, þá jeg var 

ræntur frelsi og friði. 

Það er sæl sál, sem ei kann rænast> 

þó jeg sem aumur, ekkjumaður, sje nú 

sárlega, af sorg hrifinn, svo jeg hlýt 

ráfa, sem einmana.“ Og þar neðan við gróf 

Jeg á steininn mynd hennar og mína ásamt ár- 

talinu, seinni mönnum til skoðunar. 

Þar eð jeg hafði nú enga ánægju framar í 

heiminum, ásetti jeg mjer að fara aptur til Ev- 

rópu, og vita hvort jeg gæti ekki öðlast þar 

Meina hugsvölun, en láta sorgina verða eptir þar 

á eyjunni. Jeg sagði hinum góða landstjóra þessa 

fyrirætlun mína, leizt honum vel á hana, og lof- 

aði mjer að kjósa svo marga menn sem jeg þyrfti 

til ferðarinnar, og sömuleiðis hið bezta skip með 

Öllu, er til þess heyrði, en bað mig jafnframt al-, 

Pa að koma fljótt aptur, þegar sorginni væri 

Jett af mjer, og jeg væri búinn að ráðstafa því, 

Jeg þyrfti. Jeg lofaði að gjöra eins og hann 

„5 
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beiddi, og þegar hann hafði falið mjer ýmislegt á 

hendur, er jeg átti að framkvæma á leiðinni, og feng- 

ið mjer vegabrjef, sigldum við í drottins nafni frá 

eyjunni, hjeldum til Evrópu og komumst svo 

klaklaust til Amsterdam. Á hinum næstu 2 

mánuðum framkvæmdi jeg allt það, er fyrir mig 

var lagt, afhendti svo skipið fjelögum skipstjóra 

míns, og gjörði þeim kunnugt, að jeg ætlaði fyrst 

að fara til fósturjarðar minnar, og ráðgast um það 

við ættingja mína, hvort jeg ætti framar að fara 

í sjóferðir, eða setjast um kyrt. þess vegna ljet 

jeg allt mitt niður og fór til míns gamla húsbónda 

í Lýbekk, fagnaði hann mjer vel, leiddi mig til - 

húss síns og bauð mjer þar að vera þangað til 

jeg væri búinn að ráða eitthvað af. En þegat 

hann sagði mjer að sonur sinn, sem var skóla- 

bróðir minn í Gripsvalde, hefði öðlast álitlegt 

embætti í Danzig, fór jeg óðara af stað að finna 

hann, þegar jeg var búinn að gjöra bróður mín- 

um, þeim er næstur mjer var að aldri, boð að 

finna mig þar, og vanrækti hann það ekki, því 

hann var kominn 2 dögum á undan mjer til vin- 

ar míns. Þegar jeg nú kom þangað, get jeg ekki 

sagt með vissu, hvort bróðir minn eða minn forni 

vinur gladdist meir af komu minni, að minnstð 

kosti ljetu þeir eins báðir. Þegar við höfðum 

glatt okkur nokkra daga hver með öðrum, sendi 

jeg bróður minn með talsvert fje til ættjarðaf 

minnar, og beiddi hann,. með tilstyrk einhvers lög“ 
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Vitrings, að útvega mjer fyrirgefning fyrir mann= 

dráp það, er jeg hafði framið í Frankfúrt, og 

áður er getið. það reyndist nú eins og optar, að 

flest fæst fyrir peninga í heiminum, og fjekk jeg 

fullkomið náðarbrjef að fáum vikum liðnum, gat 

því óhultur farið til fæðingarbýjar míns, þegar 

jeg var búinn að kveðja vin minn. Syskin mín 

08 ættingjar fögnuðu mjer vel, svo jeg gat ekki 

Björt annað fyrstu 4 vikurnar, enn að þiggja veizl- 

ur hjá þeim. Síðan ljet jeg tilleiðast að setjast 

Þar að, sögðu þeir jeg skyldi kaupa mjer ein=- 

Verja fasteign, og gipta mig svo ef mjer litist það, 

en færi jeg ekki að ráðum þeirra, væri hætt við 

að jeg rataði í einhverja ógæfu, en jeg var ein- 

ráður og daufheyrðist við orð þeirra, vildi því 

ekki eyða tímanum lengur til ónýtis, heldur fór 

il Amsterdam, þegar jeg hafði dvalið eitt ár 

heima og ríflega auðgað ættingja mína. Í Am- 

Sterdam fjekk jeg skjótt leyfi til að fara í vík- 

ng aptur, einkum þareð jeg ætlaði að gjöra það á 
minn kostnað, útvegaði mjer því menn til ferð- 

Srinnar, en fjekk einungis, eins og jeg seinna 

fjekk á að kenna, hið versta úrhrak, bófa og þjófa 

k Skipið; með þetta væna lið ætlaði jeg að fara 

Eina ferð til Vesturheimseyja, en óðara enn við 

vorum komnir út í atlantiska hafið, skiptu þeir 
áð sínu og neyddu mig tilað flytja sig til Ind-. 

A Sjörðu þeir það eptir áeggjun þrælmennis 

* Ernefndisig Jean le Grand, hafði jeg sett 
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hann næstan mjer á skipinu vegna þess, hvað vel 

hann leit út, og af því hann hafði komið sjer í 

mjúkinn hjá mjer með smjaðurmælum. Mjer blöskr- 

aði þetta óstjórnlega athæfi þeirra, en hlaut þó að 

láta nokkuð undan þeim. Þegar vondska þeirra 

keyrði úr hófi, og nokkrir þeirra, sem verstir voru, 

höfðu framið ýms níðingsverk, ljet jeg harðlega 

hegna forsprökkunum, hinum til viðvörunar, og 

hjelt að ótti fyrir hegningunni mundi halda þeim 

í skefjum. Við vorum nú komnir undir miðjarð- 

ærlínuna, þar eð óttalegt óveður hafði hrakið okk- 

ur út af stefnunni til Indlands, og að strönd- 

um Brasilíu, jeg leitaðist við að telja svo um 

fyrir þeim, að þeir fylgdu þessum vegi, er gæfan 

hefði vísað okkur á, og sagði þeim að við mundum 

geta ábatast miklu meira í Ameríku, heldur enn 

á Indlandi. En þeir vildu með engu móti hlýða 

mjer, heldur tóku að sýna mjer mótþróa, hlaut jeg 

því enn aptur að láta undan þeim, en það varð 

sjálfum þeim fyrir verstu, því þá gjörði þvílíkt 

óveður, að við sjálft lá, að við týndum lífi okkar 

og öllu er vjer áttum. Loksins komumst við að 

eyju einni, og hresstum okkur þar nokkuð, vor- 

um við þá nálægt sólhvarfahring steingeitarinnar, 

en þá gjörðu þeir, sem verstir voru á skipinu, 

mjer allt til ílls, sem þeir gátu. Ætlaði jeg þá að 

beita valdi mínu og hinni fyrri harðneskju, €n 

Jean æddi þá fram og kvað það óheyrilegt verð, 

að breyta þannig við víkinga, og skyldi jeg hegðð 
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mjer nokkný mjúklegar, ella mundi illa fara fyris 

mjer. þetta var nóg til að egna mig tilreiði, og 

Var fast að mjer komið að leggja höndur á hann, en 

ljet þó aðra, er voru mjer trúir, taka hann fast- 

an og færa í fjötra. Sýndist svo, sem allur órói 

Sefaðist við þetta, og ljet enginn á sjer bera, en 

reyndar gjörðu þeir það af falsi til að gjöra mig og 

áhangendur mína þess óvarari um okkur, því nokkr- 

um nóttum síðar leystu þeir Jean úr fjötrunum, 

og gjörðu hann að skipherra sínum, ag rjeðust að 

mjer í fasta svefni, bundu hendur mínar og fætur 

með sterkum böndum, og báru mig svo ofan Í 

skipsholið, fjekk jeg þar ekkert til viðurværis, nema 

lítið eitt af brauði og vatni. þeir sem wverstir 

Voru, vildu að mjer væri varpað í sjóinn fjötruð- 

um, en þeir sem enn þá höfðu nokkra sómatil- 

finning, mótmæltu því. Loksins gjörði storm mik- 

inn, og rak skipið upp á sandrif undir feykilega 

háum björgum, en þegar það losaðist aptur að 9 

dögum liðnum svo það gat flotið, fluttu þeir mig 

á litlum báti upp undir björg þessi og skildu mig 

þar einan eptir, mátti jeg svo með gráti horfa á, 

ð Svikarar þessir sigldu burt með skip mitt og 

fje það,, er jeg átti. Jeg bar þessa ógæfu mína 

með þolinmæði, jafnvel þó jeg sæi engan frelsis- 

Veg, allra helzt þar eð þessir miskunarlausu svik- 

Arar höfðu ekki skilið eptir handa mjer nema naum- 
ast 3 daga lífsbjörg; átti jeg því vísan bráðan 

bana. Nú fór jeg að yðrast eptir því, að jeg hefði 
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ekki verið kyr á eyjunni Bonatrý allttil æfiloka, 

hjá gröf minnar sælu Salóme, eður þá að minnsta 

kosti á ættjörðu minni, hefði jeg þá ekki þurft að 

kvíða fyrir að deyja svo smánarlegum dauða, því 

ef jeg hefði dáið þar, mundi jeg hafa hlotið heið- 

arlega greptrun; en nú stoðaði ekki annað enn 

þolinmæði og kristileg djörfung til að bíða dauð- 

ans aðkomu, og fann jeg þegar fyrirboða hans í maga 

mínum og öllum líkamanum, þegar jeg var búinn 

með það, sem þeir höfðu skilið eptir handa mjer, 

og hafði fastað í 2 daga.  Sólarhitinn jók einnig 

magnleysi mitt, skreið jeg því í forsælu, þar sem 

tært vatn fjell mjög ákaft niður út úr björgunum, 

og gat jeg endurnært mig dálítið á vatni þessu 

og nokkrum jurtum og rótum, er uxu umhverfis 

hið þverhnípta bjarg; en vatn þetta hætti allt í 

einu að renna, svo ekki sást einn vatns dropi eptir 

lítinn tíma. Jeg varð frá mjer numinn af undr- 

un og ótta, loksins mælti jeg fyrir munni mjer 

þessi angistar orð: „þú hlýtur þó að deyja, Volf- 

gangl því forsjónin hefur án efa ákvarðað þjer 

þenna dauðdaga, og náttúran sjálf stöðvar hið eðli- 

lega vatnsrennsli, er líklega hefur aldrei borið 

við fyrri, biðstu því fyrir og búðu þig undir dauð- 

annlé. Síðan fór jeg grátandi að biðja guð um 

fyrirgefningu synda minna og einsetti mjer að 

-fram halda þessari guðrækni þangað til dauðinn 

lykti augu mín aptur. Ól hversu guðrækinn get 

ur maðurinn orðið þegar hann er sviptur alki 
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Mannlegri aðstoð, og finnur í samvizku sinni, að 

hann er ómaklegur allrar guðs náðar, og sannast“ 

það þá: „að neyðin kennir að biðja.“ Jeg 

Set sannað það með órækum röksemdum, að menn 

fara þá fyrst að kannast við guðlega aðstoð, þeg- 

ar öll von um mannlega liðveizlu er horfin; en 

Suð hefur vissulega ákvarðað, að jeg skyldi verða 

öðrum til aðstoðar og efla sálarheill þeirra, og 

hefur því dásamlega frelsað mig úr þessum háska, 

eins og nú skal segja. — þegar vatnið hætti að 

tenna, skreið jeg inn í klettaskoru eina, bað til 

Buðs og andvarpaði með apturluktum augum, að 

harmkvæli mín mættu skjótt enda taka, heyrði 

Jeg þá allt í einu manna mál skammt frá mjer, 

Og var jeg þannig ávarpaður á þjóðverzka tungu: 

„Hver ertu, góði vinur! og því ber þú þig svo 

ðumkunarlega?“ Leit jeg þá upp og sá 6 menn 

Standa frammi fyrir mjer í undarlegum klæðabún- 

'Mgi, með þissur í höndum og sverð við hlið sjer, 

herti jeg þá fljótt upp hugann, er áður var reiðu- 

úinn til að fara inn í eilífðina, en svo fjellst 

mjer mikið um þetta, að jeg gat ekki svarað einu 

Orði, yrötu þeir þá á mig aptur og endurnærðu 

Mig á sætum drykk og góðu brauði, svo jeg gat 

Með fám orðum sagt þeim frá bágindum mínum, 

08 bað þá að sjá aumur á mjer, svo jeg dæi ekki 

Úr hungri, einnig spurði jeg þá, hvernig á því 

Stæði, að hjer væru menn á eyðiey þessari, er 

töluðu mína tungu. Það var auðsjeð á öllu hátta- 
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lagi þeirra, að þeir kenndu ákaflega í brjósti um 

„mig sökum báginda þeirra, er jeg hafði liðið, og 

svöruðu þeir mjer á þessa leið:  „Kvíð þú alls 

engu, því á eyju þessari, er þú álítur ófrjófsama 

og óbyggða, muntu öðlast allt, sem þjer er nauð- 

synlegt til lífsbjargar, kom þú einungis með okk- 

ur, og skaltu þá fá að vita allt er þig fýsir.“ 

Jeg ljet ekki bjóða mjer þetta tvisvar, leiddu þeir 

mig svoinn í op það eður gjá, er vatnið hafði runn- 

ið út úr, gengum við þar upp nokkur þrep eins 

og í dimmu jarðhúsi, og urðum stundum að fara 

nokkuð krókótt; fór mjer þá ekki að verða um sel, 

og ímindaði mjer að þeir væru töframenn, eða þá 

góðir eða vondir andar. Loksins fór lítið eitt að 

lýsa af dagsbirtu í þessu myrka hvolfi, hresstist 

jeg þá nokkuð, einkum þegar jeg varð þess var, 

að þess hærra sem við gengum upp eptir, því 

bjartara varð, og komumst við um síðir á þann 

stað, þar sem eitthvort hið fegursta og blómleg- * 

asta land blasti við mjer. Beggja megin við upp= 

göngu þessa voru sæti höggvin í stein, neyddu 

þeir mig til að setjast þar niður ásamt þeim, og 

spurðu mig hvort jeg væri ekki þreyttur og hrædd- 

ur, og sagðist jeg ekki finna mikið til þess, eð 

horfði sífelt á hið fagra land, er mjer virtist verð 

eins konar ódáinsakur. En á meðan bljes einn 

þeirra þrisvar sinnum í horn mikið, er hann hafði 

hjá sjer, og var því svarað 6 sinnum aptur, sá 

jeg þá óðara að ógnarlegt vatnsflóð brauzt allt Í 
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einu fram í hinar tómu vatnsgryfjur og rann með 

áköfum nið og geysilegri rás í hvolf það, er við 

höfðum farið upp um. þetta er nú sagði skip- 

Stjórinn það, sem jeg í þetta sinn segi ykkur af 

Æfisögu minni; það sem eptir er skal jeg segja 

Þegar tími gefst.“ 

S. kapítuli. 

Hjer fer Eberharð aptur að segja frá ferð þeirra 

til Felsenborgar. 

Ear eð nú var mjög síðla orðið, kvaddi skipstjór- 

inn okkur, en ljet mig þó einan fara með sjer í 

herbergi sitt og sagði: „Gætið nú vel að, minn 

ástkæri Eberharð Júlíus! Land það, er jeg 

Sagði yður frá seinast, er eyja sú, sem ættingi 

Yðar, Albert Júlíus, ræður yfir sem einvalds- 

hetta: — pjójið nú :til:guðs, að: hann: láti okkur 

komast þangað klaklaust, og að okkur auðnist að 

Sjá hann lifandi. Mesti hluti leiðarinnar er nú þeg- 

ar búinn, svo við komumst innan fárra daga 
Undir miðjarðarlínuna. Eptir þetta gengum við 

báðir til hyfu. — Það, sem skipstjórinn hafði sagt, 

Tættist, því 2% 5 dögum liðnum vorum við rjett 
Undir miðjarðarlínunni. En hitinn var í það skipti 

Ekki ákaflega mikill, því allir gátu haft sinn vana- 

lega klæðnað, en þurftu ekki að bera línklæðin. 
Þar á móti gleymdu skipverjar ekki hinni hjákát- 

legu Siðvenju sinni við þetta tækifæri, það er að 

Skilja, a dýfa þeim í sjóinn, eður þvo þá úr hon- 



76 

um, er ekki höfðu áður komið undir línuna, ann- 

ars urðu menn að kaupa sig undan því með pen- 

ingnm. Jeg homst hjá því ásamt nokkrum öór- 

um, þó einungis með því móti, að hver okkar 

borgaði 2 dali, og urðum við að lofa því, að hafa 

sama sið við aðra síðar, þegar eins stæði á. 

Veður var þá stillt og fengum við kyrrur 

miklar, svo ferðin gekk fremur seint; mest amaði 

það að, að hið sæta vatn, sem við höfðum á skip- 

inu, varð fúlt og fullt af andstyggilegum ormum, 

en á því varð engin bót ráðin fyr enn við kom- 

um til eyjarinnar St. Helenu; innbúar eyjar 

þessarar eru vænir menn, komnir af enskum ætt- 

um; bættum við þar úr vatnsskorti vorum, og 

fengum þar sitt hvað annað, er okkur vanhagaði 

um, en borgunina þurftum við að hafa á reiðum 

höndum þá 12 daga er við dvöldum þar. Skip- 

verjana hefði gilt einu, þó við hefðum tafið þar 

lengur, því þar mátti fá fallegt og góðviljað kvenn- 

fólk. Hinn 15. dag októbermánaðar komum við 

undir steingeitarmerkið, höfðu þá skipverjar apt- 

ur við hina heimskulegu siðvenju sína, þó ekki 

eins harða eins og hina fyrri. Fáum dögum ept- 

ir þetta fengum við mjög leiðinlegt myrkur, og 

þó ekki væri regn mjög ákaft, þá huldi sífeld 

þoka svo loftið, að valla sást nokkur glampi af 

sólu um hádegisbil, svo ef windurinn hefði verið 

okkur óhagstæður að því skapi, þá hefðum við mátt 

búast við því vesta; en guð gaf okkur góðan byr; 
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þó þokan og regnið hjeldist við allt á 3. viku; 

Loksins birti upp þokuna og stytti upp regnið 

Okkur öllum til mestu gledi, svo sólin skein fag- 

rt í heiði og ekki sást ský á lopti, og máttum 

við með undrun dást að þessari fögru sjón, eink- 

um þar eð við sáum ekki annað énn himininn, 

hafið og nokkrar fljótandi jurtir; en nokkrum dög- 

um seinna sáum við ýmsa fásjeða hluti, t. a. m. 

Sækvikindi, eins konar sela-tegund, stóra höfr- 

unga fásjeða fugla og fleira þess konar, en þó 

kom ekkert ánægjulegra fyrir augu mín, enn þeg- 

ar skipstjórinn einn morgun um sólar - uppruna 

fjekk mjer sjónpípu sína og sagði: „Sjáðu nú, 

Sonur minn! þau fjöll, er gæfa þín er grundvölluð: 

á, næst guði.“ Jeg varð frá mjer numinn af gleði, 

begar jeg álengðar fjekk að líta þenna gæfu stað, 

Jafnvel þó jeg gæti ekki eygt annað, enn ógnar - 

háa sjáfarhamra, sem einlægt hækkuðu eptir sem 

Við færðumst nær þeim. En þar eð Ískipstjórinn 

hafti einslega sagt mjer hvernig öllu hagaði til, 

fannst mjer hver stund eins og heilt ár, uns vjer 

komum 'svo nálægt að akkerum yrði varpað, og 

Var það gjört beint fram undan björgunum, er 

Voru svo há, að þau sýndust gnæfa upp í skýin. 

Það var hinn 12. dag nóvembermán. 1726 eptir 

Sólarlag, €r við felldum segl æði langt frá björgun- 

Um, og lögðumst við akkeri, því skipstjórinn vissi 

hvar bezt var skipalægi; að því búnu ljet hann 

skjóta 3 fallbissuskot og því næst 3 púðurflugur 
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fara í lopt, eptir fjórðung stundar var aptur skot- 

ið úr 3 fallbissum, og við hvort skot kveikt í 3 

púðurflugum, var þá að vörmu spori svarað frá 

klettunum með 3 fallbissuskotum, og því næst 

komu 3 púðurflugur fljúgandi að skipi voru; furð= 

aði þá mjög á þessu, er ekki vissu hvernig ástatt 

var. Skipstjórinn ljet enn skjóta skot, og allt til 

miðnættis hvern fjórðung stundar, einnig ljet hann 

púðurflugur og ljóshnetti fljúga í lopt upp, 08 

komu þeir einnig jafnmargir frá klettunum; um 

miðnættisskeið var leikur þessi lyktaður af hvor- 

umtveggja með 3 skotum. Gengum við þá flest- 

allir til hvílu, nema þeir sem vildu gjöra sjer goté 

af örlæti skipstjórans, og sátu þeir ýmist við brenni= 

vínsskál, kaffibolla, eður ljúffengt vín uns albjart= 

ur dagur var kominn, og vorum við búnir að sofð 

út, áður enn drykkjurútar þessir hættu að svalla- 

Um sólar-uppkomu ljet skipstjórinn kalla liðsfor= 

ingjann Horn fyrir sig ásamt öllum öðrum, er á 

skipinu voru, gekk sjálfur upp á efsta þilfarið, 

og hjelt þar ræðu þessa: „Herrar og vinir mín“ 

ir! þjer hafið án efa ekki gleymt því, er jeg tal- 

aði við yður alla yfir höfuð og hvern einn sjerí 

lagi, þegar jeg tók ykkur með mjer til ferðaf 

þessarar, og hafa flestir yðar sjálfviljugir unnið 

mjer eiða upp á vissa hluti, er jeg lýsti glögg“ 

lega fyrir yður, og get jeg sagt það með sannis 

að enginn yðar hefur breytt hið minnsta út af því, 

heldur hefur sjerhver frá hínum æðsta til hins 
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lægsta hagað sjer þannig við mig eins og jeg 

hefði hezt getað á kosið. En nú, mín elskulegu 

börn! er sú stund komin, er jeg hlýt að skiljast 

Við ykkur, ásamt öllum þeim, er jeg hefi til þess 

kosið, misvirðið það ekki, því okkur hefur komið 

Saman um þetta áður. Jeg gjöri Filippus Vil- 

hjálm Horn liðsforingja að skipstjóra í minn 

Stað, jeg þekki vel skynbragð hans og reynslu í 

öllu sem til sjóferða heyrir; farið að ráðum hans 

Og mun þá allt heppnast vel fyrir yður; jeg fer 

til staðar þess, er jeg hefi valið mjer, og ætla, ef 

Suð lofar, að eyða þar því, sem. eptir er æfinnar 

Í næði, guð veri með yður og mjer, jeg óska ykk- 

ur öllum margfaldrar gæfu og blessunar, minnist 

mín ávalt til hins bezta og verið þess fullvissir, 

að jeg skal ætíð með þakklæti viðurkenna elsku 

Yðar og trúmennsku við mig; jeg afhendi því með 

Vissum skilmálum skip þetta ásamt öllu, er þjer 

þurfið á að halda til Indlands ferðar, Vil- 

hjálmi Horn, skipstjóra, og veit jég þá að eng- 

um ykkar mislíkar, þó jeg láti flytja af skipinu 

alla þá fjármuni, er jeg ætla mjer sjálfum ein- 

Böngu; kveð jeg yður svo vinsamlega og fel yður 

alla guðs náðar varðveidlul“ Allir urðu mjög 

Sorgbitnir þegar skipstjórinn hafði lokið þessari 

Ttðu sinni, vildi hver fyrir sig verða fyrstur til 

2ð faðma hann að sjer grátandi, einn hljóp upp 

tm hálsinn á honum, annar kyssti á hönd hans 

98 sumir gjörðust enn auðmykri, svo hann gat 
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sjálfur ekki tára. bundist, og varð með hægð að 

færast undan elsku - atlotum þeirra. Talaéi hann 

því næst nokkur orð til hins nýja skipstjóra, og 

sagði honum það er honum var helzt þörf á að 

vita í þessari stöðu hans, og því næst ljet hann 

gefa öllum, sem á skipinu voru, vín og aðra á- 

fenga drykki, og jafnframt skjóta mörg skot. Með- 

an þetta fór fram, var allt það er við áttum flutt 

af skipinu á bátinn upp undir björgin, og þurfti 

til þess heila 2 daga, þó af kappi væri að verið 

frá morgni til kvölds. Mörgum þótti það kynlegt, 

að skipstjórinn skyldi helzt vilja vera undir björg- 

unum, þar sem hvorki var gras, jurtir nje trjé; 

því síður nokkrir menn sjáanlegir, og spurðu 

nokkrir hann hvað til þess kæmi; en hann svar=- 

aði þeim brosandi: „Verið ekki áhyggjufullir mín 

vegna, kæru vinir! eður þeirra, sem með mjer ert, 

því jeg veit að guð bæði vill og getur sjeð fyrr 

ir oss; sjerhver yðar, sem kemur hingað aptur 

með Vilhjálmi Horn skipstjóra, skal fá að sjá 

og tala við oss. þegar við og allt það, er við 

áttum var komið upp undir björgin, ljetti Horn 

skipstjóri akkerum, skaut 4 fallbissuskot að skiln- 

aði, og við eins aptur á móti, því Volfgang 

hafði flutt 2 fallbissur með sjer í land, en skritn“ 

ast var það, að hinir ósýnilegu eyjarmenn spöl“ 

uðu ekki heldur púður sitt, og gáfu þeir með því 

til.kynna, að við værum þeim velkomnir, og að 

þeir óskuðu að hinum gengi ferðin vel. 
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9. kapítuli. 

Eberharð finnur frænda sinn og segir frá hversu 

móti honum var tekið- 

Undir eins og skipið var horfið, fórum við að 

Srtennslast eptir, hvað Volfgang mundi nú ætla 

að gjöra; en við fjelagar vorum alls þessir: 1. 

Leonarð Volfgang, skipstjóri, 45 ára gamall. 

2. presturinn, herra Gottlíb Schmelzer, 33 

Ára. 3, Friðrik Listberg, stjörnufróður mað- 

Ur, 30 ára. 4. Jóhann Ferdínand Kramer, 

Skeggrakari, 33 ára. 5. Jeremías Hinrik 

Plager, úrsmiður, 34 ára. 6. Filippus Har- 

kert, snúru-vefari, 23 ára. 7. Andrjes Kle- 

Mann, pappírsmylnu- stjóri, 86 ára. 8. Vil- 

hjálmur Herlich, rennismiður, 32 ára. „9. 

Pjetur Morgenthal, járnsmiður, 81 árs. 10. 

Lórenz Vetterling, klæðisvefari, 34 ára. 11. 

Filippus Andrjes Kratser, málari, 36 ára. 

12. Jakob Bernharð Laðemann, trjesmiður, 

35 ára. 183. Jóhann Melkior Grabe, beyk- 

ir, 28 ára. 14. Nikulás Sehreiner, leirkera- 

Smiður, 22 ára og 15. jeg Eberharð Júlíus, 

193 árs. En þess sem í land var flutt af ýmsum 

áhöldum, skepnum og öðru fleira, skal síðar get- 

ið verða. Ætla jeg hjer einungis að geta þess, 

að okkur langaði mjög til að sjá bæði land þetta, 

Er við áttum að búa í, og líka hina góðu innbúa 

Þess. Skipstjórinn varð var við þessa löngun 

Okkar, og sagði því: „Við verðum að láta okkur 

6 
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það lynda að vera hjer náttlangt, því nú er dag- 

ur mjög að kvöldi kominn, en á morgun skal vera 

vor gleðilegi inngöngu-dagur.“ Við gjörðum okk- 

ur ánægða með þetta, af því hann vildi svo vera 

láta, kveiktum því eld, og settust sumir af okk- 

ur niður við hann. Presturinn, jeg og nokkrir 

aðrir gengu með skipstjóranum til og frá þar 

fjörunni, sáum við þá hinn mikla foss, og höfð- 

um mikla skemmtun af að horfa á hann, því nótt- 

in var björt, en þegar við höfðum dvalið þar litla 

stund, komu þeir er við eldinn sátu með 3 menn 

með sjer, er báru kyndla í höndunum. þessir ó- 

kunnugu menn höfðu spurt menn vora að skip- 

stjóranum, höfðu þeir sagt þeim að hann væri 

þar skammt frá, og af forvitni fylgt þeim til okk- 

ar.  Óðara enn þessir ókunnugu menn litu skip= 

stjórann, fleygðu þeir kyndlunum frá sjer og flýttu 

sjer hver sem betur gat að faðma hann að sjer; 

skipstjórinn þekkti þá vel, kyssti þá og faðmaði 

að. sjer hvern eptir annan, spurði þá því næst, 

hvort ættarhöfðinginn lifði enn þá, og hvort hann 

væri heilbrigður? þeir kváðu svo vera, og báðu 

hann að fara með sjer þegar í stað og finna hann; — 

hann svaraði: „Mínir beztu vinir! jeg vil ekki á 

náttarþeli fara með þá, sem með mjer eru inn Í 

þann fagra aldingarð jarðarinnar, heldur bíða þang- 

að til sólin fer að lýsa okkur, og sýnir okkur hann 

í öllu skrauti sínu; látið nú þetta eptir okkur, 08 

fagnið fyrst ættingja yðar, Eberharð Júlíusi; 
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er jeg hefi hingað flutt frá þjóðverjalandi.“ 

Þegar hann hafði þannig mælt, spruttu þeir allir 

upp að vörmu spori, og kysstu mig og föðmuðu 

hver af öðrum. Þegar þeir höfðu heilsað okkur 

öllum, bað skipstjórinn þá að fara heim og bera 

ættarhöfðinganum auðmjúka kveðju sína með þeirri 

bón, að hann mætti næsta morgun um sólarupp- 

komu koma, til hans með 14 menn. Hljóp. þá einn 

Þeirra undir eins af stað til að framkvæma þetta, 

en hinir 2 settust niður hjá okkur við eldinn til 

að drekka 1 glas af víni, og báðu þeir skipstjór- 

ánn að segja sjer, hvernig honum hefði liðið á 

leiðinni. Jeg fyrir mitt leyti sofnaði þegar fast, 

því jeg hafði ekkert sofið í 2 nætur undanfarnar, 

9g vaknaði jeg ekki fyr enn skipstjórinn vakti 

mig, var þá sólin að renna upp; varð jeg þá for- 

Viða er jeg sá 30 menn umhverfis okkur í ókunn- 

Um en þó góðum klæðabúnaði, kysstu þeir mig 

allir og föðmuðu að sjer hver af öðrum; töluðu 

þeir svo vel Þþjóðverska tungu eins og þeir væru 

fæddir á Saxlandi. Skipstjórinn ljet búa til 

morgunverð, sem var fólginn í kaffi, frakknesku 

brennivíni, sikurbrauði og kryddbakstri. Þegar við 

höfðum matast, voru 12 menn látnir vera hjá far- 

ángri okkar, en hinir gengu með okkur að árfoss- 

Mum, er jeg hafði sjeð kvöldinu áður, og undr- 

aðist jeg mjög er hann var allur horfinn, en ránk- 

aði þó við því sem skipstjórinn hafði sagt mjer 

Ur, gengum við svo rakleiðis upp þrepin, sem 
á 
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voru í bjargið, og voru þau harla hrein af vatns- 

rennslinu, hjeldum svo áfram að ganga upp þetta 

hvolf, er nú var uppljómað af logandi kyndlum, 

þangað til við loksins komumst upp íl dagsbirt- 

una, sáum við þá fullkomlega að skipstjórinn hafði 

ekki skrökvað að okkur, því hjer mátti líta eitt- 

hvort hið fegursta land, svo við stóðum) langan 

tíma eins og agndofa af undrun. Sálnahirðir okk- 

ar varð frá sjer numinn af gleði, fjell niður á 

hnje sín til að gjalda guði þakkir, er hafði látið 

okkur komast farsællega á þenna stað, og þegar 

hann sá að við vildum gjöra hið sama, tók hann 

upp biflíu sína og las 68. og 84. sálm Davíðs 

og síðan nokkrar bænir og endaði með þessu versi: 

„Nú látum oss allir þakka, o.s. frv.“ Fylgj- 

arar Okkar báðu einnig sömu bænarorðum og vjér 

og sungu sama vers; og mátti af því heyra að þeir 

voru vel kristnir. Þegar við höfðum fært drottni 

hina fyrstu þakklætis-fórn vora á þessari eyju, 

gengum við áfram uns við komum að grænni 

hæð, er var nærfelt á miðri eyjunni, og stóð þar 

hús ættföðursins Alberts Júlíusar, urðum við 

að ganga næstum mílu vegar hringinn í kringum 

blómleg ávaxtarsöm trje, er voru gróðursett þráð- 

beint hvert við hliðina á öðru, og enduðu bog- 

svalir þessar við hina fögru hæð, er höll ætthöfð- 

ingjans stóð á; við enda bogsvalanna, með 30 feta 

millibili, voru trjen svo snildarlega fest saman að 

ofanverðu, að þau voru eins og kirkjuhvolf á að 
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líta, og eins og fegurstu sumar-svalir, og hafði 

hinn gamli, gráhærði herra Albert Július lát- 

ið flytja sig undir þetta yndislega hvolf, því hann 

Sat ekki gengið sakir fótadofa. Jeg undraðist mjög 

hans æruverðuga útlit og fallega hvíta skegg, er 

háði honum allt í beltisstað; honum til beggja handa 

stóðu 5, eptir áliti eins gamlir, gráhærðir menn, 

ásamt nokkrum öðrum, er sýndust veraf komnir á 

Sextugs aldur. Á grænum flöt fyrir framan sum- 

árSvalirnar, er voru settar eintómum pálmaviði, 

stóð fjöldi fulltíða manna og mörg börn í sæmi- 

legum klæðabúningi. Jeg get ekki komið orðum 

að því, hvað vel okkur var fagnað af Albert 

Júlíusi og fólki hans; — vafði þessi góði gamli 

maður mig ástúðlega upp að sjer, setti mig síðan 

Eins og barn á hnje sjer, og ljet alla, er viðstadd- 

ir voru, smáa og stóra koma fram fyrir sig og mig, 

og heilsuðu þeir mjer með kossi og handabandi. 

Hinum öðrum nýkomnu mönnum var einnig vel 

fagnað, siðan ljet ættfaðirinn okkur alla borða mið= 

degismat hjá sjer í þessu sama húsi á hæðinni. 
Okkur var að sönnu ekki veitt eins og furstum, 

enn þó all vel, því auk þess að við fengum fjóra 

bragögóða rjetti af kjöti, fiski, steiktum fuglum og 
Sætri súpu, var einnig fram borið ágætt vín af 

vínviði þeim er óx þar á eyjunni. Yfir borðum 

Var mjög lítið skrafað, en minn gamli ættfaðir AI- 

bert, er jeg sat hjá, bauð mjer jafnan hið bezta 

af rjettunum, og sagðist ekki sjálfur fyrir gleði 
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geta borðað helming við það, sem hann væri van- 

ur. það var ekki vandi þessa fólks að sitja lengi 

yfir borðum, stóðum við því jafnskjótt upp er við 

vörum orðnir saddir. Ættfaðirinn Albert las 

sjálfur borðsálminn fyrir og eptir eins og hann 

var vanur, og kysti jeg á hönd hans, en hann mig 

á munninn, því næst gengum við. í kringum hið 

rambyggða steinhús þar á hæðinni, og gátum sjeð 

þaðan yfir mestan hluta eyjarinnar, og var okk- 

ur skýrt frá hinu merkilegasta. Síðan ljet Al- 

bert Júlíus bera sig í burðarstóli inn í sinn 

fagra aldingarð og fylgdumst við allir með hon- 

um þangað; furðaði okkur mjög á hvað vel og 

haganlega hann var búinn til, hann var ferhyrnd-. 

ur og fjórðungur mílu í hvert horn, var honum 

skipt í 4 jafna parta með krossgörðum; í fyrsta 

partinum, sem vissi í austur, voru margskonar 

fögur og frjófsöm trje; í öðrum reitnum, sem lá 

mót suðri, var alls konar vínviður, er bar yfrið 

stór og fögur vínber alla vega lit; í hinum 3. sáust 

alls kyns blóm, og sneri hann mót norðri; og í þeim 

4. er horfði mót vestri, voru bragðgóðar og nyt- 

samar jurtir og rætur. Við dvöldum í þessum 

yndislega aldingarði meðan sól var hærst á lopti, 

og snerum einni stund fyrir sólsetur heim apt- 

ur til Álbertsborgar, neyttum síðan matar, 

eins og um miðdegið, og settum okkur svo niður 

á grasi vaxna stalla fyrir utan húsið; sagði Volf- 

gang skipstjóri ættföðurnum þar frá ýmsu af ferð 
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Okkar, uns nóttin minnti okkur á að fara að biðj- 

ast fyrir eptir vanda, og ganga svo til hvílu. Jeg 

Var látinn sofa í næsta húsi við herbergi ættföð- 

Ursins, var það skreytt fagurlega, og hefi jeg 

aldrei á æfi minni sofið værara og betur enn þar. 

Morguninn eptir voru allir eyjarbúar saman kall- 

aðir með fallbyssuskoti til guðsdýrkunar, síðan 

hjelt presturinn langa og fagra ræðu út af 122. 

sálmi Davíðs, og hegðaði sjer í öllu eptir sið- 

um Lúterstrúarmanna; um prjedikunina sat ætt- 

faðirinn einlægt grátandi og það af fögnuði, vegna 

Þess guð hafði veitt honum þá náð, að hann fjekk 

að heyra prjedikað áður enn hann dó rjett sam- 

kvæmt trúarbrögðum hans, og auðnaðist að fá svo 

BÓðan kennimann handa sjer og sínum. Allir 

hinir klökknuðu einnig undir prjedikuninni, og 

Minnist jeg ekki að jeg hafi sjeð þvílíkt í Ev- 

rópu. Þegar guðsþjónustugjörðinni var lokið, 

Og allir sem ekki áttu þar heima voru komnir á 

Stað, og við búnir að neyta miðdagsmatar, ljet 

ættfaðirinn prestinn vera eptir hjá sjer, og fór að 

tala við hann um kirkjusmíði, því hann vildi að 

hún kæmist upp sem fyrst, og sömuleiðis um ann- 

an nauðsynlegan undirbúning til sannrar guðs- 

dýrkunar. Herra Volfgang — sem vildi nú 

ekki láta kalla sig skipstjóra lengur —. ásamt öll- 

Um okkur, er nýkomnir vorum, vildi fara að flytja 

farangur okkar upp á eyjuna, og hjeldum við í 

fyrstu: að það mundi örðugt verða, en okkur hnikkti 
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heldur enn ekki við, er við sáum, að búið var að 

flytja allar eigur vorar inn í hinar stóru sumar- 

svalir, þar sem ættfaðirinn hafði fyrst tekið á móti 

okkur; við höfðum efast um að við mundum geta 

flutt þær upp á 4 eða 5 dögum, einkum hjeldum 

við að torvelt mundi verða að koma hinum stóru 

böggum og kössum upp, en við vissum ekki að 

eyjarbúar höfðu á leynistað einum milli hárra 

kletta tvær öflugar kaðal- vindur, er draga hefði 

mátt upp með heilan vagn hlaðinn. Herra Lits- 

berg hafði á meðan tekið að sjer að hirða um 

kvikfjenaðinn, sem. við höfðum flutt með okkur, 

en það voru 4 ungir hestar, fern ungneyti, 6 svín, 

6 ær, 6 hrútar, 4 Ösnur, 4 hænur, 3 hanar, 

6 gæsir, 6 endur, 6 dúfur, 4 hundar, 4 kettir, 

3 söngfuglar, og margir aðrir fallegir fuglar; 

— hafði hann flutt allt þetta til húsa þeirra, 

er kölluð voru Alberts híbýli, og sagt fólkinu 

hvaða fæða væri hentugust hverju þessara dýra 

fyrir sig. þessa vinnu, sem í Evrópu var á- 

litin næsta auðvirðileg, gjörðu eyjarbúar með hinni 

mestu ánægju, því þeir höfðu ekki fyrri sjeð þess 

konar skepnur. Þegar þeir fengu að vita að okk- 

ur langaði til að koma farangri okkar til Albert s- 

borgar, komu þeir óðara með hentuga vagna, 

hlóðu upp á þá eptir því sem við sögðum fyrir, 

beittu síðan tamda apa og hirti fyrir, og drógu 

þeir vagnana upp á hæðina; en eyjarmenn hættu 

ekki fyr enn allt var komið undir þak. Á með- 
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an hafði herra Volfgang lokið upp kistum þeim, 

er biflíurnar og hinar aðrar bækur voru Í, og 

Sendi hann ættföðurnum eina er bundin var í fall- 

egt band logagillt; grjet hann þá af gleði og lagði 

biflíuna á brjóst sjer, einkum er hann sá að við 

höfðum margar þess konar og aðrar andlegar bæk- 

Ur, og heyrði að við ætluðum á fyrstu samkomu 

að skipta þeim meðal hinna 9 Júlíusar ætt- 

kvísla. Þar næst voru margir dýrmætir og þarf- 

legir hlutir afhentir ættföðurnum og hinum 5 gömlu 

Mönnum, er dáðust mjög að þeim og þökkuðu 

okkur ástsamlega fyrir þá. Daginn eptir, sem 

Var laugardagur, varð jeg eptir beiðni herra Vol f- 

Sangs að taka upp alls konar nytsaman varning 

Og sömuleiðis barna glingur og ýmislegt leikfang, 

því hann ætlaði að gefa eyjarbúum þetta bæði 

Smáum og stórum. Hitt annað, t. a. m. matvæli, - 

áhöld, klæði, ljerept, íverufatnað og annað þess 

konar ljet hann flytja á þann stað, er það var ó- 

hult fyrir skemmdum. Hinn næsta dag, sem var 

25. Sunnudagur eptir Trinitatis, voru eyjarbúar 

Snemma morguns með skotum minntir á hina rjettu 

Sabbats - hvíld, og þegar þeir voru saman komn= 

ir fyrir neðan Albertsborg á hinni grænu flöt, 

Er var um girt af trjám, hóf presturinn guðsþjón- 

Ustu gjörð sína undir beru lopti og prjedikaði í 

fullar tvær klukkustundir út af þessa dags guð- 
spjalli um svívirðing foreyðslunnar, án þess hann 

Þreytti sig eður áheyrendur sína, er vildu að hann 
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væri sem langoróastur. Hann talaði um hinar 

huldu ráðstafanir guðs, er hann ljeti á ýmsum stöð- 

um byggja sjer kirkjur, en brjóta þær niður á 

öðrum og heimfærði þetta upp á þáverandi ásig- 

komulag eyjarbúa, svo þó þeir hefðu verið hinir 

verstu guðníðingar, þá mundu þeir þó allir hafa 

komizt við í hjörtum sínum. Að lokinni embætt- 

-isgjöró, settust þeir sem aðkomandi voru niður að 

borða, því þeir höfðu flutt mat með sjer, en væri 

nokkur sá er ekki hafði gjört það, þurfti hann 

ekki annað, enn láta ættföðurinn í Alberts borg 

vita af því, ag fjekk hann þá óðara næga fæðu. 

Eptir miðdegi var aptur byrjuð önnur embættis- 

gjörð og var þá einnig spurt úr fræðunum, stóð 

það yfir fullar 4 klukkustundir og höfðum við, 

er nýkomnir vorum og presturinn aldrei getað í- 

myndað okkur, að þar væri svo vel uppfrætt fólk. 

Að því búnu talaði Albert við hina elztu menn 

og forstjóra hinna 9 kynkvísla um kirkjusmíðið, 

og sýndi þeim hvar hann vildi láta byggja hana; 

var sá staður neðan undir hæðinni, og höfðu þeir 

Litsberg og Laðemann dregið hann reglu- 

lega upp; því næst gróf ættfaðirinn Albert sjálf- 

ur holu og lagði hinn fyrsta undirstöðustein, þar 

sem altarið átti að vera. Hinir elztu menn og 

forstjórarnir lofuðu að láta flytja þangað næsta 

dag eptir allt sem til byggingarinnar þyrfti, og 

skyldi ekki vanta duglega verkamenn; síðan fór 

hver aptur heim til sín þegar kvöld var komið. 
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Það leit nú svo út sem Albert væri orðinn ung 

ur í annað sinn, var hann mjög kátur og fjellst 

ágætlega á vín það, er við höfðum flutt með okk- 

Ur, en þegar hann fór að finna á sjer, hætti hann 

Og við líka að drekka, og sagði: „Mín kæru 

börni nú hefur hinn alvaldi veitt mjer allt það, 

€r jeg girntist í heimi þessum af stundlegum hlut- 

um; en þareð jeg finn að jeg hefi enn þá sæmi- 

lega krapta, hefi jeg ásett mjer að verja því, sem 

€ptir er æfi minnar til að efla tímanlega og eilífa 

Velferð niðja minna og koma eyju þessari í hið 

bezta ástand, þar að auki hefi jeg í hyggju að 

Sjöra almenna húsvitjan í þessu ríki mínu, og byrja 

það þegar á morgun ef guð lofar.. Vil jeg biðja 

herra Volfgang og alla hina nýkomnu menn að 

fylgjast með mjer til að kynna sjer kynslóð þá, 

Sem af mjer er komin, hús hennar og heimilis- 

háttu. Getum vjer aflokið öllu þessu á 14 dög- 

um, og að því búnu þess betur eflt andlega og 

tímanlega velferð vora, en hvort kvöld þegar við 

Erum komnir heim aptur ætla jeg eptir snæðing 

að segja kafla úr æfisögu minni, síðan skulum við 

biðjast fyrir og fara svo að hátta.“ (Hjer eru hús. 

Vifjanirnar feldar undan en byrjað á æfisögunni). 

10. kapítuli. 

Fyrsti partur æfisögu Alberts Júlíusar- 

"08, Albert Júlíus, er fæddur í heim 

Þenna árið 1628, 8. janúarmán. Móðir 
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mín hjét María Elízabet Schliterin, en 

faðir minn var þjónn konungssonar eins á þjóð- 

verjalandi, og átti hann litlu láni að fagna í 

heimi þessum, því hann fjell í hendur fjand- 

manna húsbónda síns í styrjöldinni er þá geisaði 

þar í landi, en hann vildi ekki reynast ótrúr hús- 

bónda sínum og því síður guði, og var þessvegna 

hálshöggvinn heimuglega, en það var borið fyrir 

að hann hefði í brjefi einu til konungssonar álasað 

öðrum furstum og talað ósæmilega um þá; var móð- 

ir mín með því gjörð að aumri ekkju með 2 föð= 

urlaus börn; þá var jeg á 6., en Jóhann Bal- 

thazar, bróðir minn, á 4. aldurs ári; en þar 

eð við höfðum lítt vanist að vera hjá föður okk- 

ar, vegna þess hann hafði optast verið með prinz- 

inum í orustum, hörmuðum við ekki svo mjög 

missir hans þá, eins og seinna, er við vorum 

komnir til vits og ára, en móður okkar þornuðu 

ekki tár á auga. Prinzinn vissi vel að faðir minn 

hafði ekki eptir sig látið mikla fjármuni, sendi 

henni því 800 dala, er faðir minn hafði átt inni 

hjá honum af launum sínum, og hjet henni lið- 

veizlu sinni og vináttu; jen Óófriðurinn æstist æ 

meir, svo hinn góðgjarni fursti hlaut að fara langt 

burt frá okkur; dauðinn svipti mig móður minni, 

en óvinirnir því litla er jeg átti. Allir vinir mín- 

ir voru komnir víðsvegar, svo okkur bræðrum var 

sá einn kostur nauðugur að fara á vergang 08 

biðja ölmusu; hlutum við í 3 missiri að halda 
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Þessu áfram, ganga fyrir hvers manns dyr og biðja 

um brauð, og ráfa úr einum stað í annan; vorum 

við að lokum orðnir klæðlausir að mestu, uns við 

komum í landsbyggð eina skammt frá Hildis- 

heimi, var þar prestkona ein, sem aumkaðist 

Yfir okkur, klæddi börn sín úr fötunum og ljet 

Okkur fara í þau, áður enn hún hafði spurt hvað- 

an við værum eða hverrar ættar. Presturinn, mað- 

ur hennar, kom þar sjálfur að, og fannst mikið til 

um brjóstgæði hennar og góðgjörðasemi okkur til 

handa; spurði hann okkur um ætterni okkar, og 

Sagði jeg honum greinilega frá því, og sömuleið- 

is frá hinum hryggilegu afdrifum foreldra minna, 

bví jeg var þá orðinn 10 vetra gamall. þessi góði 

Prestur, sem nú, líklega fyrir mörgum árum, er 

kominn í tölu hinna útvöldu á himnum, hefur ef 

til vill, vitað betur hvernig þá var ástatt, heldur 

Enn við, að minnsta kosti var honum vel kunnugt 

hvað hörmulega farið hafði fyrir föður mínum, og 

lypti því höndum sínum og augum til himins; 

leiddi svo okkur, hin munaðarlausu börn, inn í 

hús sitt og ljet okkur eiga eins gott eins og sín 

börn, sem voru 3. Þegar við höfðum dvalið þar 

í 2 án, og á þeim tíma tekið sæmilegum framför- 

um, eptir aldri, í kristindómi okkar, lestri, skript 

9g hbóknámi, sagði hann einusinni, að hann skyldi 

aldrei vórast eptir því, þó hann hefði tekið okkur 

áð sjer, því hann sæi að guð hefði miklu framar 

lessað efni sín síðan við hefðum komið þangað. 
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Fáum dögum eptir þetta kom amtmaður nokkur 

frá hertugadæminu Brúnsvík til að finna fóstra 

minn, því hann var ættingi hans, leizt honum vel 

á mig og beiddi því prestinn um mig, sem þá var 

á 12. árinu, og lofaði að hann skyldi láta kenna 

mjer ásamt sonum sínum, og ætlaði hann þannig 

að ljetta byrðinni að hálfu leyti af mínum góðu 

fósturforeldrum. Presturinn ljet þetta að orðum 

hans, svo jeg hlaut harmþrunginn að kveðja fóst- 

urforeldra mína og bróður minn, og fara svo með 

amtmanninum til Brúnsvík. 

Fyrstu 2 árin átti jeg þar góða daga, og 

varð eins vel að mjer ef ekki betur enn amtmanns 

synirnir, sem þó voru eldri og búnir að læra mik- 

ið þegar jeg kom, en allt fyrir það kom okkur 

vel saman; en þegar móðir þeirra deyði, og ung 

stjúpmóðir kom í húsið í hennar stað, varð sund- 

urlyndi og ófriður henni samfara þangað; þessi 

guðlausa kona gat ekki einusinni litið stjúpbörn 

sín rjettu auga og því síður mig, sem hún kallaði 

pútuson og umskipting, og kveikti þannig optlega 

misklíð og þrætur milli okkar, og bitnaði það æ- 

tíð mest á mjer, hvað auðmjúkur sem jeg bar mig 

að vera bæði við hana og aðra; kennari okkar, 

sem ætíð vildi mjer vel, hlaut að fara burt, 08 

setti kvennval þetta stúdent einn í hans stað, sem 

betur átti við skap hennar. þegar kennari þessi 

var búinn að vera þar í hálfan mánuð, tókum við 

lærisveinar hans eptir því, að hann var engu betr 
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Ur að sjer í latínu, grísku, sagnafræði, landaskip- 

Unarfræði og öðrum vísindum, heldur enn þeir 

Sem hann átti að kenna, gátum við því naumast 

Sýnt honum virðingu þá, er hann heimtaði af okk- 

Ur; en jafnvel þó hann væri ekki fær um að þýða 

fyrir okkur latínskan rithöfund, þó við beiðdum 

hann þess, þá hefur hann því betur getað útlist- 

að fyrir amtmannsfrúnni bók Ovidíusar um 

ástir og kvennafar, sem þau lásu í á kvöldin og 

hæturnar og það svo opinberlega, að jafnvel amt- 

Maðurinn var farinn að fá illan grun um hið sví- 

Virðilega háttalag þeirra; tók hann mig því fyrir 

trúnaðarmann sinn, ljet sem hann ætlaði að ferð- 

ást langt burt, en kom aptur um nóttina að glugga 

herbergis þess, er kennarinn og börnin} áttu að 

Sofa í; læddist þá þessi saurlífi kennari á fætur 

Eptir miðnætti til að finna amtmannsfrúna enn þá 

Einusinni; jeg vakti til að sitja um hann, og þeg- 

Ar jeg vissi að hann mundi vera kominn til heillu 

sinnar, gaf jeg amtmanninum, sem stóð í leyni 

já Slugganum, vísbendingu með því, að jeg ljezt 

fá hóstakjöltur og fleygði um leið húfu minni of- 

an til hans, laumaðist hann þá hægt inn í húsið, 

kveikti ljós og komst svo að þeim óvart, en ekki 

Veit jeg hvað þau hafa þá verið að hafast að, eða 

Í hvaða ástandi hann hefur fundið þau; en skjótt 

heyrðust hljóð mikil og háreysti í húsi frúarinn- 

#7, Svo allt fólkið kom hlaupandi þangað, en þareð 

Skólabræður mínir sváfu fast, vildi jeg ekki láta 
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æ e 
á mjer bera, en gat þó ekki stillt mig um að 

horfa inn um skráargatið á hurðinni, sá jeg þá að 

þjónarnir drógu kennarann hálfdauðan út úr næt- 

ur-leyniskála hans. Eptir það var allt kyrt um 

stund; amtmaðurinn fór inn í skrifstofu sína, en 

frúin kom inn í salinn með blóðugt andlit og úfið 

hár, hjelt hún á hníf í höndinni og æpti þannig 

bölvandi og ragnandi: „Hvar er lykillinn? Al- 

bert skal deyja, þenna hníf skal jeg reka í kvið 

hins meinbölvaða Alberts.“ Þegar jeg heyrði 

þessa grenjandi rödd, sortnaði mjer fyrir augum, 

en í sama Þþili, kom amtmaðurinn inn og hafði 

væna svipu í hægri höndinn, en brugðið sverð Í 

hinni, og rak þessa djöfulóðu konu í herbergi 

hennar aptur, en engu að síður æpti hún og org- 

aði þannig: „þrælmennið Albert skal deyja 

annaðhvort skal jeg drepa hann sjálf, eða gefa 

þeim 100 dali, sem drepur hann á eitri eða með 

einhverju móti.“ Sá jeg þá í hvaða óefni komið 

var fyrir mjer, klæddi mig því í snatri, og lædd- 

ist svo hægt sem jeg gat út úr húsinu og hljóp 

svo sem fætur toguðu eitthvað út í buskann, €n 

var þó svo heppinn að jeg komst á breiðan þjóð“ 

veg, hljóp jeg þá sem mest jeg mátti, uns jég 

mm morguninn eptir, einni stundu fyrir dagmál, 

sá borgina Brúnsvík fram undan mjer, var jé8 

þá örmagna af hungri, þorsta og þreytu, er ég 

hafði farið svo langan veg og það einlægt hlaup“ 

andi, því jeg vildi hvergi standa við á leiðinni, 
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€n hugði að kaupa mjer í Brúnsvík bæði mat 

og drykk fyrir pening þann, er amtmaðurinn hafði 

Befið mjer fyrir 2 dögum, og var hann 4 dala 

Virði; en mjer brá heldur enn ekki í brún þegar 

jeg sá við dagsbirtuna að jeg hafði tekið buxna 

Skakkt í fátinu, sem á mig kom um nóttina, og 

farið í þuxur kennarans, en ekki þótti mjer samt 

eins mikið fyrir buxnaskiptunum, eins og missir 

Penings míns, er jeg hafði geymt í buxnavasa 

mínum; ekki þurfti jeg samt lengi að sjá eptir 

Pening þessum, því jeg fann í buxnavasa kenn- 
árans pyngju með 30 gullpeningum. Verst þótti 

mjer að jeg gat ekki kvaðt amtmanninn, því hann 

hafði reynst mjer eins og góður faðir, en jeg 

Björði það seinna þess rækilegar brjeflega og af- 

Sakaði sem bezt jeg gat buxnaskiptin. Í Brúns- 

vík keypti jeg það, sem mig vanhagaði helzt um, 

beið þar einn dag, og fór svo með póstinum til 

Bremen, og ásetti mjer að dveljast þar um tíma 
til að hvíla mig. Jeg þóttist nú ríkari enn keis- 
ari Monsó1a, sparaði því hvorki við mig mat 

hje drykk, keypti mjer líka góðan fatnað, ljerept 

9g annað þess háttar, samt átti jeg enn eptir 40 

dat, og hjelt jeg þetta skotsilfur mundi nægja 

Mjer þangað til eitthvað rættist úr fyrir mjer. Jeg 

Vissi nú ekki sjálfur hvað jeg átti helzt að leggja 

Jtir mig, því enn var örðugt að fá atvinnu vegna 

Styrjaldarinnar, einkum fyrir mig, sem átti engan 

að, en hafði mesta viðbjóð á liðsmannalífi. 

1 
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a4. kapítuli. 

Albert er ræntur peningum sínum, klæddur í 

kvennbúning og siglir svo af stað. 

Einn dag gekk jeg út fyrir borgina mjer til skemmt- 

unar, hitti jeg þá 4 all álitlega karlmenn, er veittu 

mjer mikla virðingu þegar þeir sáu hvað vel jeg 

var búinn, og að jeg hafði sverð við hlið mjer; 

þegar við höfðum gengið þar til og frá um stund, 

neyddu þeir mig til að fara með sjer inn í vín= 

sölukjallara, og þáði jeg það, því mjer þótti það 

virðing að drekka eitt glas af víni með. góðum 

mönnum, gekk svo inn með þeim og vildi ekki 

verða minni enn þeir; en þegar jeg tók að gjör= 

ast ölvaður, hefi jeg líklega talað meira enn verð 

skyldi um hagi mína, og látið þá sjá peningana 

í vösum mínum. Einn af spjátrungum þessum 

ljezt vera sonur vellauðugs kaupmanns, og kvaðst 

hafa fengið svo mikla ást á mjer þenna stutta 

samverutíma okkar, að hann vildi útvega mjer þá 

beztu þjónustu, sem til væri hjá einum ættingjð 

sínum, sem ætti einn son, og skyldi jeg kenna 

honum það, sem jeg kynni, en fara síðan með hon- 

um til háskólans í Leyden, og gætum við orðið 

þar hálærðustu menn, án þess jeg þyrfti að kostð 

til þess einu fiskvirði. Drakk hann mjer til í á“ 

kafa upp á þetta, og hjet mjer öllu fögru, Jljef 

hann þetta ganga þangað til jeg var orðinn 870 

augafullur, að jeg valt út af á gólfinu og lá þar 

eina og rotaður hundur. Morguninn eptir raka“ 
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aði jeg úr rotinu, og lá jeg þar aleinn á hálmi. 

Þegar jeg var staðinn upp og farinn dálítið að 

hressast, fann jeg að vasar mínir voru tómir; kall- 

aði jeg þá á húsbóndann og spurði hann eptir 

Peningunum og öðru því, sem jeg átti, en hann 

kvaðst ekkert um það vita, og varð sú niðurstað- 

an að lokum, að við hjeldum þetta hefðu verið 

reikunarmenn, er þannig hefðu leikið á mig; hann 

sagði þeir hefðu að sönnu borgað það, sem við 

hefðum eyðt kvöldinu áður, en hefðu þó lofað að 

koma aptur, og væri það ekki orðið enn, og mundi 

Valla verða, því öll líkindi væru til þess að þeir 

hefðu tekið peningana frá mjer; þannig var fje 

bað, or jeg hafði öðlast ranglega, aptur með rang- 

indum frá mjer tekið, svo jeg átti ekki einn skild- 

ing eptir í eigu minni eða hans virði nema lítið 

eitt smávegis, sem var í herbergi mínu. Jeg 

dvaldist nú um tíma hjá vínsölumanninum og beið 

Þess 25 drykkjubræður mínir kæmu aptur, en það 

Var til ónýtis, og þareð veitingamaðurinn vissi að 

Jeg var með öllu fjelaus, hafði hann ýmigust á 

mjer, fór jeg því að búast til burtferðar, en í 

Sömu svifum kom mikils háttar herramaður inn í 

Stofuna og bað um eitt glas af víni, leit hann vin- 

Sjarnlega til mín og ávarpaði mig á þjóðverska 

ungu þannig:  „Gangið ekki burt fyrir mínar 

Sakir, vinur minn! því jeg sit sjaldan einn, held- 

Sr vil ætíð hafa einhvern aðtala við.“ Jeg svar- 

aði: „Herra minn! jeg get ekki verið lengur í 

eg 
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þessu húsi, því hjer hefi jeg orðið fyrir miklum 

baga, og atvikaðist það þannig, að jeg var fyrir 

nokkrum dögum ginntur til að drekka mig auga- 

fullan, svo jeg datt út af sofandi, en í vitleisu 

minni var stolið frá mjer öllum þeim peningum, 

sem jeg hafði á mjer.“ „Verið hjer kyr hjá mjer,“ 

sagði hann, „jeg skal borga fyrir yður, en gjörið 

mjer þá ánægju að segja mjer allt af högum yð- 

ar.“  Þþareð jeg var nú mjög þyrstur, tók jeg 

feginsamlega boði hans og sagði honum greinilega 

af mjer frá barnæsku og til þess þá var komið, 

þótti honum skemmtilegt að heyra það, en mest 

hló hann að barnakennara - sögunni og buxnar 

skiptunum. Hann ljet bera fram fyrir sig og mig 

vín og kræsingar, en þegar hann sá að jeg vildi 

ekki drekka, af því jeg var hugsjúkur af pen- 

inga - missinum, sagði hann við mig: „Vinur 

minn! viljir þú ganga í þjónustu hjá mjer, skal 

jeg gjalda þjer 30 gullpeninga í kaup árlega, og 

þar að auki skal jeg fæða þig og klæða, og áskil 

jeg einungis að þú lærir vel að tala og rita hol- 

lenska og enska túngu, og skaltu þá ekkert ann- 

að þurfa að gjöra en skrifa.“ Jeg var þegar bú- 

inn að læra svo. mikla kurteysi, að jeg kyssti á 

hönd hans og bauð honum glaður þjónustu mína, 

ef hann að eins gæfi mjer föt og fæði svo j€g 

þyrfti ekki að biðja beininga. Að svo mæltu tók 

hann mig þegar að sjer, ljet sækja það lítið, sem 

sw átti eptir í gestaherberginu. þurfti jeg nú 
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€kkert annað að gjöra enn ganga með honum 

skemmtunargöngu, því hann hjelt 4 aðra þjón- 

Ustusveina. Ekki fjekk jeg að vita hver húshóndi 

Minn var fyr enn við vorum komnir frá Bremen 

til Antverpen; þar heyrði jeg að hann væri 

Yngsti sonur stórauðugs herramanns, og hefði hann 

dvalið nokkur ár á Englandi. Vinna mín hjá 

honum var í fyrstu valla önnur enn að borða og 

drekka, en þegar jeg að 6 mánuðum liðnum var 

búinn að læra að tala og rita ensku og hollensku 

allsæmilega, varð jeg að orða og rita ýms brjef 

Í erindagjörðum föður hans;, fór honum fljótt að 

bykja vænt um mig fyrir það, hvað lipur og stima- 

mjúkur jeg var við hann, og ljet því engan nema 

Mig fara með sjer þegar hann árið 1826 ferðað= 

ist aptur til Englands. En það þótti mjer und- 

arlegt, að hann ljet mig fara í kvennmannsföt 

áður enn jeg steig fæti á enska lóð, og átti jeg 

að látast vera eiginkona húsbónda míns. Við fór- 

Um til Eundúnaborgar og tókum okkur dvöl 

Í gestaherb ergi einu er kallað var „Castellet 

af Antverpen.“ 

Ekki mátti jeg opt gánga út, en húsbóndi 

minn kom næstum á hverjum degi með margs 

Menn heim með sjer, og gat jeg hegðað mjer svo 

Vel í návist þeirra, að þeir efuðust engan veginn 

Um að jeg væri eiginkona húsbónda míns; hann 

tók 2 enskar þjónustustúlkur og 4 sveina til að 

Þjóna sjór og mjer, og gjörðu þau það dyggilega. 
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Þegar jeg eptir nokkrar vikur var orðinn leikinn 

í því að láta öðrum sýnast að jeg væri kvenn- 

maður, sagði húsbóndi minn einn dag við mig: 

„Minn kæri Júlíus! jeg ætla snemma á morgun 

að fara með þig í samkvæmi nokkurt, bústu því 

vel undir það, og gættu þess vel, að sýna mjer 

þar öll ástaratlot, því öll gæfa mín í þessum heimi 

er undir því komin, hagaðu þjer eins og þú sást 

amtmannsfrúna, þegar hún var blíð, haga sjer við 

amtmanninn, láttu menn sjá að þú virðir mig mikils, 

og líttu hýit til mín eins og hún til barnakenn- 

arans. Jeg segi þjer það satt, að þó þjer þyki 

þetta kátlegt, þá er þó öll gæfa mín og ánægja 

undir því komin; og ef þú gjörir þetta fyrir mig, 

þá skal jeg láta þig njóta þess þegar allt er komið 

í gott lag. Jeg vildi að sönnu feginn segja þjer 

hvernig á þessu stendur, en jeg verð að láta það 

bíða annars tíma, því nú er jeg mjög órólegur.“ 

Jeg svaf lítið nóttina eptir, en var einlægt að 

velta því fyrir mjer, hvað honum gæti gengið til 

að hafa í frammi fíflsku þessa, en jeg gat með 

engu móti skilið í því, og sofnaði svo rjett fyrir 

dögun. Daginn eptir ljet jeg stúlkurnar, sem hjá 

mjer voru, klæða mis snoturlega í fagran kvenn- 

skrúða, og bjó mig að öllu sem bezt jeg gat ept- 

ir sið enskra kvenna. Eptir miðdegi vorum við 

húsbóndi minn sóttir og látnir stíga í vagn, €F 

var gjörður og skreyttur eins og þá tíðkaðist, var 

svo ekið með okkur 3 milur frá borginni að skraut“ 
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legu skemmtunarhúsi, var þar mannfjöldi mikill, 

Saman kominn, og þótti þeim ekkert að nema það 

að dóttir veitingamannsins, jómfrú Concordía 

Plúrs, gat ekki verið þar vegna höfuðverkjar, 

en faðir hennar var þar viðstaddur ásamt konu 

Sinni, 3 dætrum og 2 sonum, og hafði hann nóg 

að gjöra, að veita gestunum er þar komu. Jeg 

hirði ekki um að segja frá gleði þeirri og glaumi, 

Sem þar gekk á þenna dag og næstu dagana þar 

á eptir, en get þess einungis, að einlægt var skipt 

um matinn, drykkinn, danzinn, o. s. fry., svo ætíð 

kom eitthvað nýtt til skemmtunar og ánægju. Jeg 

Sá að margir elskhugar voru utan um dætur veit- 

ingamannsins, en húsbóndi minn gaf engan gaum 

að nokkurri þeirra, heldur ljet mig sem sína ást- 

kæru konu verá við hlið sjer. 

Við sýndum hvert öðru þvílík ástaratlot, að 

allir máttu hugsa að ekki gæti hjá því farið, að. 

Við ynnum hvert öðru hjartanlega eins og hjón. 

En einusinni þegar húsbóndi minn var að dansa 

Við mig, kyssti hann mig mjög blíðlega, og leiddi 

Mig að glugga einum þegar dansinn var búinn, 

kom þá ungur og kurteis kaupmaður til okkar og 

Sagði við húsbónda minn: „Herra v. Leuven! 

Jeg sje að þjer getið nú vel verið án jónfrúr 

Concordíu Plúrs, því þjer hafið öðlast það 

hnoss, þar sem þessi kona yðar er, sem margir, 

ef til vill, öfunda yður af. Húsbóndi minn svar- 

aði; „Vinur minn! jeg get ekki neitað því að 
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jeg unni festar mey yðar Concordíu hugástum 

og girntist fyrir skömmu að fá hana mjer til eig- 

inkonu, en þar eð feður okkar vildu ekki að við 

ættumst og, ef til vill, forsjónin ekki heldur, þá 

er jeg fyrir nokkrum mánuðum orðinn því afhuga, 

og hefi gengið að eiga þessa konu, sem hefur alla 

þá kvennlega kosti til að bera, er þjerinnan fárra 

daga munuð finna hjá Concordíu yðar sem 

brúðgumi. Jeg fyrir mitt leyti árna ykkur þúsund- 

faldrar gleði og ánægju í hjónabandinu, eins og jeg 

hefi öðlast hjá þessari yndislegu konu minni; en 

nú þykir mjer það verst að jeg verð bráðlega að 

fara heim aptur vegna annríkis míns og get því 

ekki notið þeirrar ánægju að vera í brúðkaupi 

ykkar.“ Hinum unga kaupmanni brá í brún þeg- 

ar hann heyrði þetta, og gat naumast trúað því 

að húsbóndi minn ætlaði að fara svo fljótt aptur 

til Antverpen. En þegar hann sá að honum 

var alvara, bað hann tilvonandi mág sinn Plúrs að 

koma til okkar, og báðu þeir hann á allar lundir 

að bíða lengur, en það var ekki tilneins, því hann 

kvaðst þurfa að fara af stað daginn eptir hvað 

- sem Öðru liði, og kvaddi hann því næst alla kurt- 

eislega. Í fyrstu var gjört ráð fyrir að fram halda 

skemmtunum þessum í 8 daga, en þegar við höfð= 

um dvalizt þar 3 daga og ætluðum að fara af 

stað, buðust margir til að fylgja okkur; en kaup- 

maðurinn og hinn vongóði mágur hans, herrð 

Plúrs, gátu komið því til leiðar með fortölum. 
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Sínum, að. við fengum fararleyfi þegar morguninn 

Eptir, og fórum við svo að enginn fylgði okkur, 

til þess að raska ekki gleðinni. Undir eins og við 

Vorum komnir til Lundúnaborgar ljet húsbóndi 

Minn sækja póstferðavagn og láta í hann allan 

farangur okkar, hjeldum við svo áfram dag og 

Nótt til Dover, og“ komum þangað næsta kvöld 

€ptir, fluttum farangur okkar í seglbúið skip, sem 

þar var, sigldum svo til Calais og höfðum bezta 

leiði, Þar á höfninni beið þegar annað skip eptir 

Okkur, stigum við því á það með allt er við höfð- 

um meðferðis, en ljetum hitt skipið fara heim apt- 

Ur, kusum svo að halda til Indlands, því við 

Máttum ráða ferðinni. það var komið fram á nótt 

Þegar jeg steig á þetta nýja skip, tók þá herra 

V. Leuvon í hönd mjer og leiddi mig inn í her- 

bergi eitt, sat þar yfrið fríður kaupmaður og ung- 

Ur karlmaður hjer um bil 24 ára gamall, talaði 

þá húsbóndi minn til:mín á þessa leið: „Minn 

ástkæri Albert Júlíus! nú er höfuðkafli sjón- 

Arleiks þess, er við höfum leikið, á enda kljáð- 

Ur; lítið hjer Concordíu Plúrs, hina fegurstu 

konu, er þjer heyrðuð svo opt nefnda í gleðinni 

hjá herra Plúrs, í stuttu máli að segja, hún er 

Minn dýrmætasti fjársjóður, karlmaðurinn sem hjá 
€nni situr er bróðir hennar; við förum til Cey= 

lot og vonnm::að:fnúa þar fullkomna ánægju. 

En bjer, minn kæri Júlíus! verðið að láta yður 

Það lynda, að taka þátt í allri gæfu vorri og ó- 
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gæfu ásamt okkur; við skulum ekki skiljast við 

yður þó guð láti yður verða auðugan á Ind- 

landi, og því síður ef þjer ratið í ógæfu.“ Jeg 

kyssti á hönd húsbónda míns og heilsaði syst- 

kynunum, óskaði að fyrirtæki þeirra mætti heppn- 

ast vel og lofaði að veita þeim holla þjónustu 

meðan jeg lifði. 

12. kapítuli. 

Hvernig þessi slóttugi leikur byrjaði, fór fram 

og lyktaði. 

Fáum dögum eptir þetta sagði herra v. Leuven 

mjer hvernig á öllu þessu stæði, og því hann 

hefði þannig leikið á þá, sem fyr er sagt. Faðir 

hans, hinn gamli herra v. Leuven, hafi fyrir 

mörgum árum verið sveitarhöfðingi í herliði hinna 

sameinuðu Niðurlanda, og í orustu einni misst 

hægra handlegginn, hafði hann því hætt við her- 

þjónustu og lifað næðissömu lífi í Antverpen, 

því hann var stórauðugur að fje; engu að síður 

" leituðu 3 elztu synir hans gæfu sinnar í stríði og 

herförum, en hinn yngsti, sem var húsbóndi minn, 

Carl Frans van Leuven, var kyr heima hjá 

föður sínum og átti að verða stjórnarmaður, vá 

því á bezta aldri látinn fara til Englands, fór 

honum þar mjög fram í öllum herralegum vís- 

indum og listum, og efldi líka kaupverzlun föð- 

ur síns ágætlega. Þar fjekk hann mikla ást á 

dóttur kaupmanns þess, er Plúrs hjet, því húð 
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Var forkunnar fögur og yndisleg, og fór svo að 

hún unni honum hugástum aptur á móti, sóru þau 

þá hvert öðru trúnaðareiða, því herra v. Leuven 

Efaðist ekki um að hann mundi fá leifi föður síns 
Öl að eiga hana og jafnframt samþykki föður 

hennar. En því fór mjög fjarri að þetta gengi 

Eins greitt, eins og þau ætluðu, því faðir v. Leu- 

Vens vildi láta hann eiga herra - borna jómfrú; 

en Plúrs kaupmaður afsakaði sig með því, að 

hann væri búinn að heita dóttur sinni kaupmanns 

= Syni einum, og hefði hann gjört það þegar hún 
Yar barn; en þegar v. Leuven samt sem áður 

vildi ekki skiljast við sína ástfólgnu Concordíu, 

skipaði faðir hans honum að koma heim aptur til 

Ántverpen, og þorði hann ekki annað enn hlýðn- 

ast honum í því, en kvaddi ástmey sína áður enn 

hann fór, og staðfestu þau þá að nýju trúnaðar- 

heit sín, og lofuðu hvert öðru að skrifast á þegar 

Þau gætu. Þegar hann kom heim, ávítaði karl- 

inn hann harðlegð fyrir það, að hann vildi gjöra 

Sjer þá vanvirðu að eiga sljetta og rjetta „kaup- 

Manns dóttur, og kvaðst aldrei mundi kannast við 

hann framar sem son sinn, ef hann upprætti ekki 

Sjörsamlega úr hjarta sínu þessa óviðurkvæmilegu 

Ást, og væri honum sæmra að elska þá herra- 

Ornu jómfrú, er hann ætlaði honum. Herra v. 

€uven vildi ekki styggja föður sinn með þver- 

Móósku, ljet því sem hann mundi breyta eptir 

vild hans, en streingði þess heit í hjarta sínu, að 
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hann skyldi aldrei rjúfa trúnað sinn við Con- 

cordíu. Karlinn reiddi sig á loforð sonar síns, 

og sendi hann til ýmsra borga á Þþjóðverja- 

landi í erindagjörðir sínar og vildi þá svo til, að 

hann tók mig að sjer í Bremen, eins og jeg hefi 

áður sagt. Skömmu eptir það við vorum komn- 

ir heim aptur til Antverpen, hlaut húsbóndi 

minn, eptir vild föður síns, að trúlofast jómfrúnni, 

sem áður er getið, sjer þvernauðugt, því hann 

hafði mestu andstyggð á henni, hún var að sönnu 

nógu rík, en allra mesta herfa; ekki var hjóna- 

bands - gjörningurinn samt saminn að svo komnu, 

því faðir hans þurfti að senda hann til Englands 

aptur í áríðandi erindagjörðum, en setti honum 

þó fyrir blátt bann, að láta ekki Concordíu 

ginna sig aptur, skyldi hann því sem mest hann 

mætti forðast alla umgengni við hana og fólk henn- 

ar. Húsbóndi minn gat með engu móti útrýmf 

hinni rótgrónu ást úr hjarta sínu, ásetti sjer því 

að strjúka burt með stúlkuna, en til þess enginn 

á Englandi fengi hinn minnsta grun um það, 

hlaut jeg að klæðast kvenna-búningi og látast verð 

kona hans. Undir eins og hann kom til Lun- 

dúnaborgar, fór hann til trúrra vina sinna, 

og gat optlega í húsi þeirra talað við Con- 

cordíu sína á laun; annar bróðir Concordíu 

var einhver bezti vinur húsbónda míns, og hafði 

hann strengt þess heit, að enginn annar enn Carl 

Frans v. Leuven skyldi leggjast í rekkju bjá 
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Systur sinni, tók það því upp hjá sjálfum sjer, 

að fá prest nokkurn til að gefa þau saman eitt kvöld 

Öldungis umtalslaust, og fór hjónavígslan fram 

inn 9. dag marzmán. 1646, í húsi móðursystur 

hennar í votta viðurvist, eins og vitnisburður prests- 

ins þer með sjer og kaupmálabrjef þeirra, er 6 

Vitni hafa ritað nöfn sín undir, og geymi jeg það 

Skjal enn ófargað, því næst hjeldu þau brúð- 

kaup sitt í húsi móðursystur hennar, bjuggust þar 
til burtferðar á laun og biðu einungis eptir hent- 

ugu tækifæri. Hinn gamli Plúrs vissi ekkert 

um þetta og ekki heldur faðir húsbónda míns, og 

€kki jeg, sem gat þó stært mig af því, að vera 

sá þjónn hans, er hann trúði bezt; ekki kom hann 

Samt til Lundúnaborgar með launung nokk- 

Urri, því hann var nálega dag hvern á torginu 

9g öðrum mannamótum, en forðaðist þó.að láta 

Plúrs kaupmann sjá sig; — en Plúrs gramd- 

ist það mjög að svo góður skiptavinur skyldi yf- 

irgefa hann, því hann hafði ábatast talsvert á föður 

hans; gekk þess vegna eitt sinn á eptir honum, kall- 
aði til hans og sagði: „Herra v. Leuven! jeg er 

mikið óheppinn í því, að hafa svona ófyrirsynju 

misst yður, bezta vin minn og kunningja, en gætið 

Nú vel að, jeg er þannig lyndtur, að jeg vil heldur 

eyja enn rjúfa heit mín. Jeg var buinn að heita 

dóttur minni öðrum manni löngu áður enn þjer 

báðuð hennar, og hvernig gat jeg þá hjálpað yð- 

82, einkum fyrst föður yðar er það líka þvernauð- 
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ugt; en gleymið nú því, sem undan er gengið og 

verið nú eins góður vinur minn eptir sem áður, 

jeg veit að þjer hreppið miklu ríkari og fríðari 

konu, enn dóttir mín er. þessu svaraði húsbóndi 

minn þannig: „Kæri herra Plúrs; minnist ekk- 

ert á hið umliðna, jeg vil vera vinur yðar; jeg 

ber mikla virðing fyrir dóttur yðar Goncordíu, 

en engan hjúskapar hug hef jeg til hennar, því 

gæfan hefur látið mig hreppa miklu yndislegri 

konu, og er hún nú hjá mjer hjer í borginni.“ 

Þetta gekk öldungis fram af Plúrs; en húsbóndi 

minn kvaðst engu að síður vilja vera vinur hans, 

faðmaði Plúrs hann þá að sjer og bað hann að 

gjöra sjer þá virðingu, að dvelja hjá sjer ásamé 

hans góðu konu; en húsbóndi minn afsakaði sig 

með því, að hann mundi ekki ílengjast þar, og 

vildi því ekki hafa húsaskipti, en þó skyldi hann 

sækja hann heim næsta dag og láta konu síng 

koma með sjer, því nú væri hún ekki vel frísk- 

Því næst bjóst Plúrs til að taka sem bezt á móti 

okkur, en á meðan bjó húsbóndi minn, Concordí2 

og bróðir hennar Anton Plúrs, sig sem beð 

undir skyndilegan flótta, og keyptu það af segl- 

búnum indlandsfara, að flytja þau til eyjarinn8f 

Ceylon, því föðurbróðir húsbónda míns var ný“ 

lendustjóri þar, og bjóst hann við, að hann mundi 

liðsinna sjer eptir þörfum. Hinn 25. dag mafð: 

kom hinn eptirþráði dagur, fór þá húsbóndi min? 

ásamt mjer, sem ljezt vera kona hans, til skemmi“ 
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Unarhúss herra Plúrs, sem var 3 mílur vegar frá 

Lunaú num, og áttum við að sitja þar að veizlu 

í 8 daga. Þetta sama kvöld vildi Anton Plúrs 

93 systir hans Concordía ferðast til Dover, 

bví hún hafði gjört sjer upp höfuðverk til að 

komazt hjá veizlugleðinni, og þar að auki sagt for- 

€ldrum sínum, að hún hefði þvílíkan viðbjóð á 

herra y, Leuven, að hún gæti ekki litið hann 

áugum, það þau því að lofa sjer að vera kyrri heima, 

03 skyldi enginn skipta sjer neitt af sjer, því hún 

ætlaði a% vera hjá móðursystur sinni, meðan veizl- 

an stæði yfir, og var þetta látið eptir henni. Jeg 

hefi þegar sagt frá því, er fram fór í veislu þess- 

ati, og vil því að eins geta þess, að Anton Plúrs 

fór burt með systur sína þetta hið sama kvöld, 

með vitund móðursystur þeirra og 4 annara skyld- 

menna, klæddi hana í karlmannsföt, og komst svo 

heppilega með hana úr landi burtu. Vinir henn- 

ar og ættingar hjeldu hún hefði farið til Ant- 

Verpen, en þeim brást ætlan sín, því allt var 
undirbúið á annan veg. "Jeg get hjer um bil í- 

myndað mjer, hvað um okkur hefur verið rætt í 

Lundúnum og Antverpen, en ekki sagt frá því. 

13. kapílnli. 

Albert segir frá siglingu þeirra, skipbroti, og 

Versu þau rak upp undir björg nokkur, o. s. fr. 

* er þar til að taka, er vjer hjeldum áfram 

ferðinni, og gekk oss í fyrstu siglingin að Ósk- 
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um, svo vjer vorum komnir fram hjá Canarisku 

eyjunum og eyjum hins græna höfða, og þurftum 

ei svo mjög að óttast herskip Spánverja, vor- 

um því kvíða og áhyggjulausir fyrir ókomnum 

tíma og hinir kátustu, og væntum að við mund- 

um á Ceylon öðlast fullkomna rósemi og ánægju; 

gekk okkur ferðin betur enn flestum öðrum sigl- 

ingamönnum um þær mundir, því nú mátti á lengd- 

ar sjá góðrar vonar höfða, og höfðum við á allri 

leiðinni aldrei fengið regn, storm nje óveður; sagði 

skipstjórinn að við kæmumst þangað innan 3. eða 

4. dags, og skyldum við þá hvíla okkur þar dá- 

lítið, en þessi reikningur var gjörður heldur snemma, 

og ljetu forlögin allt annað á dagana drífa fyrir 

okkur, því um miðdegisbil daginn eptir huldist 

himininn allt í einu dimmum skýjum, loptið varð 

myrkt og loksins kom ákaflegt steypiregn, sem 

hjelzt við án afláts allt til miðnættis; en þegar 

svo sýndist sem hin þungu ský væru nokkuð far“ 

in að ljettast, rak á ofsa veður, svo naumast mundi 

hafa heyrzt þó skotið hefði verið úr fallbisst 

Jeg ætlaði ekki gæti hjá því farið, að þessi ógná 

stormur hrekti skip. vort langar leiðir á einni svip“ 

stundu, en þó sýndist það stundum ekkert færast 

úr stað, heldur snúast í hring; aptur annað veifið 

þeyttu hinar hræðilegu öldur því upp í háa lopt, 98 

svo aptur jafnskjótt ofan í undirdjúpið. Nú gjörði 

líka fjarskalegt regn, og jók það mjög á eymdir 

okkar, svo það leit svo út, sem allir óvinir og Í 
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Sækjendur sjóferðamanna hefðu tekið sig saman 

til að tórtýna okkur á hinn skelfilegasta hátt. 

enn segja almennt, að því langvinnara sem and- 

Streymið sje, þess betur geti menn borið það, en 

Ekki get jeg sagt að það hafi átt heima hjá okk- 

Ur, heldur hlýt jeg að játa, að við ljetum gjör= 

Samlega hugfallast, þegar við vorum búnir að vera 

dægur í þessari dauðans angist; næsta nótt ept- 

ir byrjaði með þrumum og eldingum, og var þá 

Í flest skjól fokið fyrir okkur; þó var enginn á 

Skipinu eins aumlega á sig kominn eins og jeg 

98 Concordía meðan stormviðrið stóð yfir; okk- 

Ur kom ekki dúr á auga, og þar að auki vorum 

Við orðin svo örmagna og ringluð í höfðinu, að 

Við gátum ekki sezt upp: í rúminu, og þjáðumst 

Jafnframt af hinni megnustu sjósótt. Herra v. 

Leuven og Anton máttu valla yfirgefa sín þung- 

bæru en þó árangurslausu störf á skipinu — þar 

Við ekkert varð ráðið, — til að vera hjá okkur 

fá ein augnablik; annars gat ekkert linað þján- 

ingar okkar, nema ef verið hefti lítillar stundar 

rósemi. Þegar storminum slotaði lítið eitt, var 

ekki á Skipinu annað að heyra, en óttalega háreysti, 

en við hirtum nú ekki framar um nokkurn hlut, 

heldur ásettum okkur að bíða með þolinmæði, unz 

Endir yrði á harmkvælum vorum og lífi; en þeg= 

ár við heyrðum kallað þessum orðum: „guð veri 
0sg náðugur, nú er útsjeð um okkur!“ — missti bæði 

168 og Concordía alla rænu, svo við láum öld- 

8 
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ungis máttlaus, þó varð jeg þess var í veikleika 

mínum, að skipið rak upp á sker, og heyrðist þá 

ógurlegt brak og brestir, en skuturinn, sem við 

láum í, hefur víst sokkið ofan í sjóinn, því her- 

bergi okkar urðu hálffull af honum, en þó rann 

hann óðara burt aptur, því næst umbiltist allt, 

svo þilfarið varð eins og hliðveggur, og köstuð- 

umst við þá bæði í eitt horn á herberginu. Eptir 

það veit jeg ekki hvað um mig hefur orðið, því 

annaðhvort hefur sigið að mjer ómegi, eða jeg hef 

sofnað afar fast, því ekki raknaði jeg við fyr enn 

daginn eptir, lá jeg þá á sandrifi rjett á móti 

sólinni; brá mjer stórum við er jeg fjekk að 

sjá sólina á heiðum himni, og öðlaðist endurnær- 

ingu af il geisla hennar; jeg stóð þá á fætur og 

fór að líta kringum mig, en skelfdist mjög, €F 

jeg sá enga manneskju, nema Concordíu, herra 

v. Leuven og skipstjórann Lemelíe, sem láð 

sofandi skammt frá mjer; bak við mig sájeg ógn“ 

ar háa hamra, en til hliðar mjer aptari hluta hins 

brotna skips, og svo ekkert annað, nema sandrifið, 

sjóinn og himininn; sú hliðin, sem jeg hafði legið 

á, var mjög vot og köld, snjeri jeg henni því Á 

móti sólinni og sofnaði aptur, vaknaði svo ekki 

fyr enn Leuven vakti mig um sólarlag, færði 

hann mjer þá gott vín og kryddaða fæðu, sem jé 

neytti hálfsofandi, en þó með mestu græðgi, því 

jeg. hafði í 4. daga hvorki smakkað vott nÚ9 

þurt; þar að auki fjekk jeg 1 pott af víni 0% 
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Siðra sneið af hveitibrauði, og var mjer sagt að 

leg yrði að láta mjer nægja það til morguns, því 

Það kynni að vera hættulegt að borða meira í einu 

Strax eptir hungrið. Þegar jeg var búinn að ljúka 

Þessu, vermdi jeg mig og fann að föt mín vorn 

Orðin þur, komst svo skjótt til minnar vanalegu 

heilsu aptur, og fannst mjer þá sem jeg væri 

ljónsterkur orðinn. Jeg spurði fyrst, hvar fóru- 

Mautar okkar væru, þar jeg sæi ekki nema okkur 

fjögur, en mjer var svarað, að þeir mundu allir 

Vera drukknaðir, ef guð hefði ekki frelsað þá á 

Einhvern undarlegan hátt, eins og okkur, því fyra 

ir Manna sjónum væri ekki sjáanlegt, að þeir 

Væru á lífi, þar eð skipið hefði brotnað í spón fyr- 

ir miðnætti, en storminn ekki lægt fyr enn 2 
Stundum eptir sólaruppkomu, en aptari hluti skips- 

ins, sem við vorum á hraktist í sjáfarólgunni upp 

á þetta sandrif. Jeg harmaði mest Anton Plúrs, 

Sem farið hafði á skipsbátinn með allt of marga 

Menn, þar hann áleit ekki óhult að vera kyr hjá 

okkur í skutnum, og hafði því farizt ásamt sþeim 

ÍHhjáfarrótinu.= Beuven sagði mjer að hann hefði 

Með mesta streitu getað borið Concordíu og 

Mig upp á sandrifið, því skipstjórinn, sem nærri 

Var brjálaður af hugarvíli og örvæntingu, hefði 
Ekkert viljað hjálpa til þess. Þessi undarlegi 

Skipstjóri gat langt frá okkur, studdi hönd undir 

inn, og í stað þess að þakka hinum almáttuga 

fgjögina, jet hann til sín heyra eintóm blótsyrði og 
8" 
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óguðlegustu formælingar yfir sínum hörðu forlög- 

um, og vildi með engu móti huggast láta, því 

hann kvaðst nú hafa misst æru sína og aleigu. 

Við Leuven yfirgáfum heimskingja þenna, ósk- 

uðum einungis að hann mætti leiðrjettast, og fór- 

um að hitta Concordíu, sem var vafin volgum 

og þurrum klútum og klæðum, en engu að síður 

var hún mjög aumlega á sig komin, því henni 

hafði ekki getað volgnað; ekki hjelzt henni held- 

ur nokkur hlutur niðri, og það nötruðu í henni 

tennurnar af kulda; fleygði jeg mjer þá úr fötun- 

um, óð út að skipsflakinu og sókti nokkra brenni- 

kubba, sem jeg klauf í sundur með sverði, er jeg 

hitti fyrir mjer, bar síðan spíturnar á höfði mínu 

upp á sandrifið, og ætlaði að kveikja eld, svo hún 

sæti vermt sig; en til allrar ógæfu voru engid 

eldsvirkin til. Jeg spurði skipstjórann, hvernig 

nú ætti að fá eld; hann svaraði: „hvað ætlið þið 

að gjöra með eld? það er nógur heiður handa 

ykkur að drepast ásamt mjer.“ „Herra minn!“ 

sagðr jeg, „jeg fyrir mitt leyti er ekki svo metn“ 

aðargjarn;“ — datt mjer þá í hug að jeg hefti 

sjeð dálítið af brennusteinsspítum í lyptingunni, 

því enn að nýju fram og fann ekki að eins brenni“ 

steinsspíturnar, heldur einnig 2 smábissur, og gd 

jeg með þeim og brennusteininum kveikt eld, é? 

í staðinn fyrir strá brúkaði jeg bómullarbrjóstð“ 

dúk minn, sem jeg reif í smáar lengjur, sló 879 

eld og bljes í hann þangað til hinar smáklofð“ 
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Spítur fóru að loga, þessu varð Leu ven harla 

feginn, 65 því enn 2. sinnum fram í skipsflakið 

með mjer, brutum við þar upp nógar spítur og gát- 

Um kyndt með þeim alla nóttina; var veðrið svo 

heilnæmt og gott þá nótt, eins og það var vant 

20 Vera sem bezt um hásumar á Saxlandi, en 

Okkur var nú mest um gefið að hugsa um sjúkl- 

ing okkar, sem allur var orðinn sárkaldur, lögð- 

um við hana því nálægt eldinum og vermdum 

hana við hann sem bezt við gátum. Hinn óði 

skipstjóri kom þá til okkar til að kveikja í pfpu 

Sinni, en jeg gjörði gis að honum fyrir það, þar 

Sem hann þó fyrir skemmstu hefði ætlað að drepa 

Sjálfan sig, snautaði hann svo frá okkur aptur 

Með skældan hvoptinn og settist þar sem hann 

Var áður, Goncordía var þá sofnuð fast, en 

Þegar hún vaknaði um morguninn, heimtaði hún 

Vatn að drekka, en af því ómögulegt var að fá 

Að, pat maður hennar komið henni til að drekka 
lítið eitt ar víni sjer til svölunar, en hún drakk 

heldur mikið, því hún varð öll brennandi heit, og 

Sagði vínið ætlaði að brenna hjarta sitt. — Maður 

hennar vafði hana að sjer, en það sýndist sem 

ún kærði sig lítið um það, og mælti svo sem í 

öfboði: „Carl Franst farðu frá augum mínum 

Svo jeg geti dáið með rósemi; hin ákafa ást, er 

it: hafði á þjer, kom mjer til að brjóta 4. boð- 
Orðið og hryggja foreldra mína allt til dauðans, 

er guðs rjettvísa hegning, að jeg láti líf mitt 
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hjer á þessum eydistað; hann veri minni og þinni 

sál náðugurl“ Engin reiðarþruma hefði getað 

dunað óttalegar í eyrum hans, en þessi orð henn- 

ar; hann gat engu svarað, heldur stóð örvænt- 

ingarfullur og agndofa; því næst hljóp hann að 

sjónum og hefði án efa drekkt sjer, ef jeg hefði 

ekki hlaupið á eptir honum, og með hinum kröpt- 

ugustu orðum og fortölum, sem guðs andi blje8 

mjer í brjóst, frelsað sál hans og líf. Strax sem 

jeg var búinn að koma honum aptur upp á sand- 

rifið, spurði jeg hann að, hvert hann ætlaði nú af 

örvæntingu að gefa djöflinum sálu sína, og taka 

sjálfur af sjer lífið, er guð hefði svo dásamlega 

varðveitt meðal svo margra er dáið hefðu; jeg 

bætti því líka við, að Concordía gæti nú ekki 

sakir ofurhita og þjáninga talað eins mjúkum og 

stillilegum orðum, eins og hún væri annars vön, 

og mundi hún innan skamms tala öðruvísi. Við 

Þetta sefaðist hann og sór mjer, að hann skyldi 

með þolinmæði umbera allt, sem forsjónin hefði 

ákvarðað að fram við sig skyldi koma, bað hann 

mig svo að fara til konu sinnar og telja um fyrir 

henni; en jeg bað hann aptur á móti að hugsa 

um sálu sína, himnaríki og helvíti. Að svo mæltt 

fór jeg til Concordíu, og bað hún mig strax að 

„gefa sjer nokkra dropa af regnvatni til að svala 

sjer, og mætti vinda það úr einhverjum fötum; 

jeg lofaði henni að jeg skyldi reyna til þess, €ð 

bað hana að hafa þolinmæði, því það gæti ekki 
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skeð gvo fljótlega, og lofaði hún svo sem í ráð- 

leysu, að hún skyldi bíða hálfa klukkustundu — 

en — minn guð! þar voru engin föt eða neitt 

annað, sem einn vatnsdropi yrði undinn úr; þess 

Vegna hljóp jeg eins og jeg stóð, í öllum fötun- 

Um fram í skipshrófið, þó ærið djúpt yrði á mjer, 

Og fann þar mjer til mestu gleði velbikað ílát 

með hreinu og góðu vatni, og fyllti jeg þá svo 

Stóran leigil sem jeg gat borið, tók líka nokkuð 

af tegrasi, sikri og kanelberki með mjer úr lypt- 

ingunni, og flýtti mjer svo sem mest jeg mátti 

til lands aptur. Jafnvel þó jeg væri tæplega hálfa 

klukkustund burtu, sagði hún þó þegar jeg kom 

Og rjetti að henni vatns- bikarinn: „þú hefðir 

€kki þurft að vera 5 klukkustundir burtu, þó þú 

hefðir undið fulla heila tunnu með vatn, því mjer 

hefði nægt að eins einn matspónn til að svala 

hjarta mínu, guð fyrirgefi þjer það!“ En þegar 

hún var þúin að drekka úr bikarnum, sagði hún: 

shafðu góða þökk, minn kæri Albert! fyrir ó- 

Makið, nú hef jeg fullkomlega svalað þorsta mín- 

um, breiddu nú ofan á mig og hlúðu vel að mjer, 

Svo jeg geti sofnað aptur;“ jeg gjörði eins og 

hún bað mig, og kveikti hægan eld við bak henn- 

ar og ljet hann loga þar þangað til sól var kom- 

in hátt á lopt. Þegar hún var sofnuð vært, kallaði 

Jeg á mann hennar, sem sat æði langt þaðan, hugg- 

aði hann og sagði jeg hjeldi konu hans mundi líða 

Miklu betur þegar hún vaknaði aptur. Í það sinn 
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rættist spá mín, því 2 stundum eptir miðdegi 

vaknaði hún sjálfkrafa, bað um dálítið af víni og 

spurði hvar maður sinn væri; hann kom óðara, 

laut ofan að henni og kyssti hana með tárin í 

augunum; hún þerraði tár hans með hálsklútnum 

sínum og sagði með hressum málróm: „gráttu 

ekki, minn ástkærasti!l mjer er nú langtum betra 

enn áður; guð minn góður hjálpar okkur fram= 

vegis.“ Jeg hafði nú þegar búið til tevatn í 2 

pottum, en af því engir tebollar voru til, færði 

jeg henni tevatnið í bikarnum, og hresstist henn- 

ar Örþjáða hjarta ágætlega af því, en maður henn- 

ar og jeg drukkum úr öðrum pottinum, og rjeð- 

um við okkur valla fyrir gleði, því Concor- 

día, sem áður hafði legið eins og hálf - dauð, 

var nú talsvert farin að lifna við og búin að fá 

fullkomna rænu. Meðan á þessu stóð hafði Le- 

melíe vaðið fram í skipsflakið, og hjeldum við 

hann mundi koma aptur um kvöldið, en við sá- 

um þó ekkert til hans nje heyrðum, hvers vegna 

"Leuven ætlaði að vaða fram til hans og vita 

hvað honum liði, og sækja um leið nokkuð af elds- 

neyti, en þegar jeg sagði honum að við hefðum 

nógan eldivið þá nótt, hætti hann við það, 08 

hlynnti að konu sinni sem ástúðlegast hann gaf, 

þangað til hún sofnaði, og gjörðum við ráð fyrir 

að vaka yfir henni til skiptis. þessi nótt varð 

okkur miklu skemmtilegri en hin fyrri; en um 

sólaruppkomu varð jeg þess var, að brimið hafði 
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fleygt ýmsum kistum og ströngum upp á sandrifið 

og Í fjöruna undir hömrunum, og sömuleiðis alls 

Konar varningi upp á sandrifið, sem við vorum á, 

98 meðallags stórum báti; þetta litla far kom okkur 

Í góðar þarfir, því við gátum farið á því upp undir 

björgin, er hið tærasta vatn fossaði fram af. Und- 

“ir eins og Leuven vaknaði, benti jeg honum á 

Þessi merki guðs undrunarverðu forsjónar, og 

Slöddumst við báðir mjög við það, og guldum 

Suði vorar auðmjúkustu þakkir fyrir náð hans og 

Miskunsemi við oss; þegar Concordía vaknaði, 

Var hún vel frísk, og þegar hún var búin að 

hressa sig á dálitlu af víni og kryddbraugi, fór- 

um við. þangað sem báturinn lá niðurgrafinn í 

Sandinn. Leuven þekkti að það var sinn sami 

bátur, er mágur hans, Anton Plúrs, hafði 

drukknað af, og gat þá ekki, heldur enn jeg, 

stillt sig um að gráta, en við hlutum að hugga 

okkur sjálfir og reyna til að efla hagsæld okkar 

Sem bezt við gátum, því við sáum að ef stormur 

kæmi á, var okkur ekki eins óhætt á sandrifinu 

eins og upp undir björgunum. Erfitt veitti okk- 

Ur að koma bátnum á flot, því hann var sokk- 

inn svo djúpt ofan í sandinn, en þegar okkur 

tókst það um síðir, bundum við hann við staur, 

a við settum í sandinn, smíðuðum okkur: árar 

Úr borðum, og fórum svo á honum fram í skip- 

hrófið; fundum við þar Lemelíe í fasta svefni 

liggjandi í spýju sinni, því hann hafði drukkið 
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þángað til hann ældi öllu upp aptur; við vildum 

ekki vekja hann, en tíndum saman allt sem við 

fundum matar kyns, hlóðum bátinn með því, og 

fórum svo fyrstu ferðina upp í fjöruna undir 

björgunum og tókst okkur hún vel, sáum við að 

þar var miklu betra og Óóhultara að vera, enn 

fram á rifinu. þegar við vorum búnir að af ferma, 

fórum við strax af stað aptur til að flytja Con- 

cordíu, sem okkur var dýrmætust af öllu, af 

sandrifinu, tókum um leið það fjemætasta, sem 

eptir var í skipsskrokknum, og gekk okkur þessi 

önnur ferð einnig vel. því næst fórum við að 

leita að hæli einhverju handa okkur og fundum 

loks hellisskúta, sem 9 menn gátu hæglega verið 

í, og rigndi þar ekkert inn á mann, þó óveður 

kæmi; þar settist nú Concordía við hægan eld, 

en við fórum enn þá 2 ferðir, og komum í hvort 

skipti með svo mikið sem báturinn gat borið; 

loksins þegar við seint um kvöldið fórum 5. ferð= 

ina, vaknaði Lemelíe úr rotinu og glennti upp 

á okkur augun, er hann sá að margt var burtu 

horfið, einkum það sem matar kyns var, og að við 

vorum að bera það burtu, spurði hann þá, hvað 

þetta ætti að þýða, hvers vegna við hripsuðum 

til okkar það, sem við ættum ekki, og hvort við 

ætluðum að fara að eins og víkingar? skipaði 

hann okkur að hætta þessu, því annars mundi 

hann sýna okkur í tvo heima. Leuven svaráði 

honum þannig: „jeg get ekki öðru trúað, Mr. L€r 
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Melíe! en að þjer sjeuð orðinn sjónvitlaus, þar 

bjer hvorki viljið fara að ráðum okkar nje þiggja 

liðsinni vort; jeg bið yður nú að hætta að vera 

Svona stórorður, því tímarnir hafa breytzt og yfirráð 

Yðar. eru nú á enda kljáð, svo enginn okkar þriggja 

hefur meiri ráð enn annar, vistirnar og allt ann- 

að sem hjer er, eigum við allir jafnt, og vilji ekki 

€inn það sem hinir vilja, þá verður hann að drep- 

ast; hættið líka að bjóða okkur þessi víkinga-nöfn, 

því ella neyðist jeg til að láta yður sjá, að jeg 

€r cöliborinn maður, sem hefi hug til að berjast 

við yður.“ Af þessum orðum ætlaði Lemelíe 

„að verða óður og ær, og vildi þegar bregða sverði, 

en Leuven varð fyrri til, greip hann eins og 

barn, fleygði honum niður og rak hnefann á nas- 

ir honum. það leit út, eins og Lemelíe hefði 

Þurft að fá þessa ráðningu, því að litlum tíma liðnum 

fjekk hann fullkomið vit, og var ei annað að sjá, 

en að hann sættist við okkur fullum sáttum, og 

fór hann nú að hjálpa okkur til, svo við kom- 

umst upp undir hellisskútann, þar sem Concordía 

Var, áður enn nóttin fjell á, með bátinn sökk- 

hlaðinn. Nú bjuggum við til góðan kvöldverð, 

0g höfðum nægan forða handa okkur 4 í 14 daga, 

tn hugguðum oss á meðan við þá von, að for- 

Sjónin mundi senda okkur skip þangað, er) flytti 

Okkur til einhverra góðra landa. Concordía 

Var allan þenna dag vel hress, en daginn eptir 

sló 24 henni miklum kulda, og skömmu þar ept- 
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ir brennandi hita, svo hún talaði mestu vitleysu, 

þó batnaði henni skjótt aptur þegar kvölda tók. 

Við rjeðum af þessu, að öll veikindi hennar væru 

ekki annað enn vanaleg kalda, og sást það einnig 

á því, að hún enn þá þrisvar sinnum fjekk þessi 

sömu köldu - log 3. hvern dag, en læknaði sig 

sjálf með því að fasta í 2 dægur. það leit nú 

svo út, sem Lemelíe aumkaðist mjög yfir hana, 

líka var hann úrtöku stimamjúkur við okkur, þeg- 

ar við báðum hann einhvers. þá dagana, sem 

Concordía var nokkurn veginn hress, skipt- 

umst við 3 á um að fara yfir á sandrifið til 

að sækja það sem þar var eptir af varningi, og 

flytja það til hamra - híbýla vorra; líka ætluðum 

við að ljúka af að sækja það sem eptir var nýti- 

legt í skipsskrokknum, en stormur sá, er kom á 

um nóttina, ljetti mikið undir með okkur, því hann 

rak allt skipsflakið ásamt öðrum varningi nálega 

upp undir hellisskúta okkar, svo nú þurftum við 

ekki bátinn við, fórum því með hann þángað sem 

honum var óhætt fyrir sjó og veðri; 14 sólar- 

hringar liðu svo að ekkert skip sást, og höfðum 

við þó stöðuga gát á því, og hengðum hvítan dúk 

á stóra stöng, sem við reistum þar upp. Con- 

cordía var nú komin til góðrar heilsu aptur, en 

ekki áttum við nú eptir af matföngum nema fil 

3. eða 4. daga; þess vegna brutum við upp all 

ar tunnur, kistur og ílát, og rifum upp alla þá 

bögla sem til voru, en þó við finndum þar marga 



125 

dýrmæta hluti, þá var þar þó ekkert sem gæti 

Sefað hungursneyðina, sem við áttum í vændum, og 

Ángraði það mjög okkur þrjú; en Lemelíe gjörði 

€kki annað enn jeta og drekka, eins og allt væri 

nóg, reykja tóbak og þess á milli ganga sjer til 

dægrastyttingar undir björgunum, og bljes hann 

bar í hljóðpípu á spjátrungahátt og kvað sjálfur 

undir, en ekkert hugsaði hann um lífsbjörg handa 

Sjer framvegis; Leuven sat hjá unnustu sinni í 

djúpum þaunkum, og ef allt hefði farið eptir því, sem 

hann ímyndaði sjer, þá held jeg við hefðum feng- 

ið nægan forða af brauði, kjöti, víni og alls kon- 

ar matvælum handa 100 mönnum í heilt ár, eð- 

ur þá að eitthvert lopts- eður sjáfarskip hefði á 

Svipstundu flutt okkur til Ceylon. En jeg vissi 

að þessi ímyndun hans gat með engu móti af stýrt 

hungursneyðinni, vildi því ekki, þó jeg væri þeirra 

yngstur, vera öldungis atorkulaus, og fór þess 

Vegna að klifra upp á klettana hingað og þangað, 

Svo hátt sem jeg komst, í þeirri von, að jeg mundi 

finna eitthvað. matar kyns; mjer. brást það ekki 

heldur, því þegar jeg var búinn að klifra upp á 

afar háan klett, hvaðan var víðsýni mikið, sá jeg 

á sandinum hinumegin árinnar, er beljaði fram úr 

klettunum og rann í sjó út, mörg dýr á gangi, 

Sem hálf voru lík hundi en hálf fiski. Jeg var 

rs ekki lengi að klifra ofan aptur, flýtti mjer til 

Jónanna og sagði: „herra Leuven! ef þjer viljið 

Skki vera of matvandur, þá þurfum við ekki að 
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deyja úr hungri að svo komnu, því jeg hefi sjeð 

mörg sjódýr, sem hægt er að skjóta, ef við get- 

um komizt yfir um á bátnum.“ Við þetta gladd- 

ist hann mjög, brá þegar við og tók 2 hlaðnar 

byssur, sína handa hverjum okkar, og skundaði 

ásamt mjer til bátsins, sem við leystum, og fór- 

um svo á honum fram með björgunum, og ætl- 

uðum strax yfir árstrauminn; en það sannaðist á 

okkur málshátturinn, að „sjaldan er flas til fagn- 

aðar,“ því þegar við vorum komnir út á miðj- 

an strauminn, og höfðum ekkert nema 2 smá- 

árar að hjálpa okkur með, rak hann bátinn svo 

hart undir okkur fram á sjó, að við tjóni lá, og 

hjeldum við þá alla lífs von úti, og að við mund- 

um aldrei ná landi aptur, en blíða himinsins lægði 

þannig vindinn og öldurnar, að við gátum um nótt- 

ina með miklum erfiðleika komizt upp hinu meg- 

in Árinnar, þar sem jeg hafði sjeð dýrin; jafnvel 

þó nú sæist ekkert til þeirr, glöddumst við samt 

mjög, er við höfðum lífs og heilir náð landi apt- 

ur, settumst svo niður á stein, sem þar var, 08 

ráðguðumst um það hver við annan, hvernig við 

ættum að komazt yfir um aptur, en þar eð ekki 

varð hjá því komizt að fara yfir um ána, eður 

þá svo langt út á sjó eins og áður, ljetum við 

það bíða næsta morguns, hvað helzt við skyldum 

til bragðs taka; við horfðum einlægt út á sjóinn, 

sáum við þá um miðnættis-bil að eitthvað lifandi 

kom upp í fjöruna og snubrabi þar til og frá, 08 
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ímynduðum við okkur af þeim marg - ítrokuðu 

drunum eður öskri, sem við heyrðum, að það 

Mundu einhverjar sjóskepnur vera, stóðum við þá 

upp og læddumst sem næst þeim við gátum, svo 

við vorum ekki nema 30 fet frá þeim, og þegar 

Við sáum að þessar skepnur fældust okkur ekki, 

Sengum við enn þá nær svo við gætum því bet= 

ur hitt þær, skutum svo á þær báðir í einu, og 

lögðum að velli 2 af þeim; hljóp þá allur hóp- 

Urinn í sjóinn aptur. Um morguninn í dög- 

un fórum við að skoða veiðina, og sáum að hún 

Var vel notandi, bárum hana svo í bátinn, en þorð- 

um ekki að leggja af stað aptur án þess að hafa 

Sterkari og betri árar. Loksins sigraði hin mikla 

ást, er Leuven hafði á konu sinni, alla örðugleika, 

Og með því ekki var eptir betra að bíða, fólum 

Við okkur á vald miskun hins alvalda, og hjeld- 

um svo öruggir út í strauminn, fundum við nú að 

hann var miklu linari enn áður og komumst svo 

klaklaust að 3 stundum liðnum til stein- herberg- 

is vors, Goncordía hafði verið mjög óróleg og 

hræðd meðan við vorum í burtu, einkum þegar 

hún sá að straumurinn hrakti okkur úr augsýn, 

þó hafði hún mikið glaðst um nóttina, er hún 

heyrði hvellinn af bissuskotum okkar, en hafði þó 

allt af grátandi verið að biðja til guðs, að við 

kæmumst heppilega heim aptur. Lemelíe þekkti 

undir eing dýrin sem við komum með, hann sagði 

Það væru sjókálfar, og væri kjöt þeirra sjerlega 
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bragðgott; okkur reyndist það líka þannig, þeg- 

ar við vorum búnir að skera beztu stykkin af og 

smökkuðum þau bæði steikt og soðin. þessi mað- 

ur, sem hingað til hafði verið svo latur, fór nú 

einnig að afla nokkuð til matar, smíðaði því stang- 

ir úr borðum, og bjó til úr þeim 2 langa fiski- 

gogga með krók á öðrum endanum, gaf svo Con- 

cordíu annan, og kenndi henni hvernig hún ætti 

að fiska með honum þar í víkinni sjer til skemmt=- 

unar. Leuven og jeg bjuggum okkur til aðra 

eins, þegar við sáum að Concordía fiskaði svo 

mikið að það nægði handa okkur í nokkra daga, 

en jeg hætti skjótt þeirri iðju og klifraði þar á 

móti með bissu mína upp í björgin og skaut þar 

nokkra fugla, sem, höfðu óvenjulega stórar klær, 

var að sönnu nokkurt kjöt á þeim, en það var 

yfrið slæmt átu. þar eptir fann jeg um kvöldið 

í túnglsljósinu. nokkrar skelpöddur þar á sandin- 

um og undraðist mjög hina fjarskalegu stærð 

þeirra, kallaði því á Leuven og Lemelíe, 

og varð Lemelíe öldúngis forviða, er hann sá 

þetta og sagði: „Lengi ertu lánsamur, Albert! þú 

hefur fundið nýstárlegt og nytsamt dýr;“ við átt- 

um allir 8 nóg með að snúa þessu dýri við 08 

leggja það á hrygginn eptir tilsögn Lemelí€'s- 

Morguninn eptir var einu þeirra slátrað, og mat“ 

reiddi Lemelíe það eptir kunnáttu sinni, svo við 

fengum af því hina kostuglegustu máltíð, og g2t 

Concordfa valla borðað svo mikið sem hand 
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langaði til; en þegar hana síðan langaði til að fá 
Villibráð af fuglum, er væru smekkbetri enn hin- 

ir gtórklóuðu, fórum við allir að reyna til að ná 

Þeim og skjóta. 

f4. kapílnli. 

Albert klifrar efst upp á klettana, sjer hið fagra 

Svæði, kemur svo hinum til að far upp með sjer, 

skyggnist þar um, o. s. frv. 

Enginn var jafningi minn í því að klifra í klett- 

Unum, því mjer var ekki hætt við svima; fór jeg 

því eitt. sinn þangað, er jeg hafði áður heyrt til 

ánnara fugla fyrir ofan mig, og var það hin mesta 

Slæfraför ; jeg klifraði einlægt hærra og hærra af 

inni klettasnös á aðra, og linnti ekki fyr, enn 

leg var kominn upp á efsta tind klettanna, varð 

Jeg þá með öllu frá mjer numinn, er öll fegurð 

98 inndæli bjargeyjar þessarar blasti við mjer 

Ea Í einu, og var hún umgirt á alla vegu af 

hömrunum, sem voru“ tilsýndar eins og sterkir 

Múrveggir og súluraðir, og hylja þeir hana þann- 

ig að hún sjest ekki fyr, enn upp á þá er kom- 

Í. Jeg stóð þar fulla klukkustund öldungis for- 

Víða og frá mjer numinn, því mjer fannst jeg 

Vera í leiðslu og sjá í henni hin fegurstu og blóm= 

Eegustu aldintrje. En þegar jeg loksins sá að 

sn Var enginn draumur, heldur allt eins og mjer 

týndist, fór jeg af stað og fann sæmilega góð- 

ið Yeg til að komast ofan á sljettlendið, nema 

9 
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að jeg varð í einum stað að stökkva af einum 

kletti á annan yfir hryllilega gjá eður kletta- 

sprungu. Jeg varð öldungis hissa er jeg var kom- 

inn í þessa jarðnesku paradís, og þó enn fremur 

þegar jeg sá fram undan mjer margs konar lif- 

andi dýr, t. a. m. hirti, hjartkollur, apa og mörg 

önnur, sem jeg þekkti ekki, og voru þau öll miklu 

gæfari, en dýrin hjá okkur í Evrópu eru vön 

að vera. Jeg sá þar þrenns konar fugla, sem 

voru líkir akurhænum okkar, ásamt öðrum fugl- 

um nokkuð stærri, sem jeg þekkti ekki í það sinn, 

en síðar var mjer sagt það væru orrar, og af því 

jeg sá mjög fátt af þeim, ljet jeg þau vera, €B 

skaut í hóp akurhænanna, svo 5 af þeim duttu 

niður dauðar. Við þetta skot brá öllum dýruð- 

um illa, en gengu þó hægt burtu og skýldu sjer 

í skógunum, og yðraðist jeg þá eptir að jeg hefði 

fælt þau frá mjer, en hugsaði þó að jeg mundi 

í þeirra stað finna manneskjur, en þegar jeg var 

búinn í fullar 6 stundir að hlaupa hingað og þang“ 

að víðs vegar, og hafði að eins fundið mjög fá 

og óglögg merki þess, að þar mundu menn V€r% 

eða verið hafa, hvarf mjer sú von öll, og gilti mig 

það reyndar einu; þar á móti fann jeg alls konaf 

trje, sum í blómgun, en sum með ávöstum, VÍN“ 

við, margs kyns aldingarða jurtir, og margt 2nD“ 

að, er til manneldis mátti nota, jafnvel þó j?g 

þekkti færst af því. Jeg var nú búinn að eyða 

deginum með að skoða allt þetta, án þess jé8 vigði 
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af því, svo það var farið að dimma, og hjélt jeg 

Ótáðlegt að klifra aptur ofan klettana á náttarþeli, 

Ásetti mjer því að vera nátt langt í þessum sæld- 

Ar stað, lagðist svo til hvíldar á hæð einni hrísi 

Vaxinni, tók úr vasa mínum nokkra smá - mola af 
hveitibrauði, og tíndi epli af eik, er þar var, rauð- 

leit að lit, og að smekk eins og kirsiber, og var 

Þetta kvöldverður minn, sválaði svo þorsta mín- 

Um úr læk, er rann þar skammt frá, fól mig síð- 

an guðs varðveizlu og sofnaði rólega; jeg vakn- 

Mi næsta morgun 2 stundum eptir sólar upp- 

komu, og skammaðist jeg mín fyrir hvað lengi 

8 hefti sofið, stóð því skjótt upp og tók með 

Mjer ákurhænurnar, sem jeg hafði skotið, og skaut 

ár að auki á leiðinni unga hjartarkollu, flýtti mjer 

re Sem mest jeg mátti að komast aptur til fje- 

En) Minna. Jeg gætti nú vandlega að öllu á leið- 

A h og hitti miklu betri veg, enn þann, sem jeg 

ln hafði klöngrast upp með mestu lífshættu, 

áð því glöggt merki hjá hverjum krók, sem jeg 

að fara, svo jeg ætti því hægra með að rata 
Þenn: á í í 

18 Veg aptur seinna, því víða var manni hætt 
. lenda í ógöngum þar í björgunum. Hjart- 

Að an varð mjög ötuð og slæpt, því jeg varð 

in. hana á eptir mjer, en akurhænurnar bar 

ir é akinu, og hafði svo bissuna til að styðjast 

fjóla. Þenna hátt komst jeg loks klaklaust til 

an Minna, er sátu að miðdegisverði fyrir ut- 

Mar á hellisskútanum, Leuven: og Con- 
Á 
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cordía stóðu upp strax er þau sáu mig koma á- 

lengdar og gengu á móti mjer, faðmaði hann mig 

þá að sjer, kyssti mig og sagði: „herra Albert! 

við kona mín höfum valla mat smakkað síðan þjer 

fóruð frá okkur í gær, og höfum einlægt verið sorg- 

bitin út af burtuveru yðar, spyrjið hana sjálfa hvert 

henni hafi þornað tár á auga síðan um miðnætti, 

því hún hjelt þjer væruð dauður.“ „Madama!“ 

sagði jeg brosandi, „fyrir yðar dýrmætu tár ætla jeg 

að gefa yður 5 akurhænur og unga hjartarkolln, 

en þjer, herra Leuven! skuluð vita að jeg hefi 

fundið hinn fagra aldingarð, er Adam og Evá 

voru rekin úr.“ „Hvað gengur að þjer,“ sagði 

hann, „hefurðu fengið köldu, eða hefur eitthvað ann- 

að gjört þig brjálaðan?“ „Hvorugt er.það,“ sagði 

jeg, „en gefið mjer eitthvað gott að borða og eitt 

staup af víni, og skal jeg þá ekki segja yður neind 

vitleysa eða tóman hugarburð, heldur sanna sögu 

af því, sem guð og gæfan hefur látið birtast mjer-“ 

þá tóku þau sitt í hverja hönd mjer og leiddu mig 

til Lemelíe, sem ljezt vera veikur, en gat þó 

allrösklega borðað hina soðnu skelpöddu og af Sæ“ 

kálfinum, og ljet ekki heldur hjá líða að taka sjö? 

ríflega í staupinu. — Jeg fyrir mitt leyti borðaði 

eptir þörfum, og skýrði þeim síðan greinilega frá 

öllu er fyrir mig hafði borið á ferð minni, og olli 

það þeim hinnar mestu gleði og undrunar. Le 

ton vildi óðara fara af stað með mjer til að sjá þess? 

paradís, en af því jeg var mjög þreyttur, Lemelí e 
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Íatur, og einkum af því Concordíu var það á 

Móti skapi, skutum við því á frest til næsta morg- 

Uns. Strax um sólar uppkomu morguninn eptir, 

tókum við svo mikið sem við gátum borið af mat- 

vælum, púðri, höglum og öðru nauðsynlegu; Con- 

Cordfa gekk ekki heldur laus, því hún bar auk 

ánnarg afarmikla brotöxi; jeg bar, auk bissu minn- 

ár og malpokans, stóra skógaröxi, og var líka lengi 

að leita að handöxi, sem jeg ætlaði að fella með 

Smáeikur og hríslur, er tálma kynnu ferð vorri, en 

Þar eð hún fannst ekki, og fjelörum mínum þótti 

Jeg slóra of lengi, gaf Lemelíe mjer hárbeitt, 

Íveggja fingra breitt, tví-eggjað sverð, sem vel mátti 

nota í axar stað, og þar að auk mátti reka fal 

Þess framan á bissuhlaup, og verja sig svo með því 

mót villudýrum; jeg gladdist mjög við þessa greið- 

Vikni hans, en hann vissi ekki, að þetta hið sama 

Sverð mundi innan fárra daga stytta lífsstundir hans. 

Egar við loksins vorum ferðbúin, fórum við af 

tað, og gekk jeg á undan eins og foringi, þar næst 

Emelíe, þá Concordía og Leuven seinastur, 

hrósuðu þau mjer fyrir það, að jeg hefði verið svo 

hygginn, að setja merki hingað og þangað í klett- 

Sna, þar sem fara átti, því annars hefðum við, ef 

BL vill, mátt lengi klifra, og jafnvel kunnað að 

brjóta háls og bein; eptir því sem við komum hærra, 
Varð vegurinn örðugri, Concordía fór þá líka að 

Verða hræða og fá svima, og hlutum við hennar 

Vegna að höggva spor í klettana hingað og þang- 
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að, samt náðum við um síðir, þó bágt gengi, upp 

á efsta tindinn; en þegar að því kom, að stökkva 

átti milli klettanna, komumst við í kröggur, því að 

Concordía hjelt að hún mundi ekki sakir, hræðslu, 

geta stokkið yfir um, vildi því með engu móti reyna 

til þess, og urðum við þess vegna að skilja hana ept= 

ir þar á klettinum, meðan við fórum til skógar þar 

í grennd og felldum fáein trje, sem við með mikl- 

um erfiðleika drógum á eptir okkur upp á klettana, 

megldum þau svo saman, bundum þvertrje á þau, 

og bjuggum þannig til nokkurs konar brú yfir gjá 

þessa, og tókst okkur loks, þó seigt gengi, að koma 

Concordíu yfir um á þenna hátt. Jeg hirði ekki 

að ræða um gleði förunauta minna, er þeir sáu að 

allt var fegurra og yndislegra, enn jeg hafði sagt 

þeim frá, fóru þeir þá að hlaupa sinn í hverja átt- 

ina, og varð Leuven svo heppinn að komast fyrst- 

ur að því, að þar hefðu menn verið, þó ekki væru 

þeir þar nú, því hinu megin fljótsins, sem var hjer 

um 14 fet á breidd, þar sem Kristjánsbæf 

stendur nú, fann hann aldingarðs stæði með út- 

skornum rimum, og mátti þar enn sjá hina fég- 

urstu ávexti, jafnvel þó illgresi væri vaxið upp yfr 

þá og milli þeirra; voru þar einnig mörg fögur 

blóm önnur, nokkrar kornstengur, hveiti, hrís 08 

annað þess konar. Víða sáust þar umhverfis í gras“ 

inu leifar af brotnum ílátum og áhöldum, og að 

sunnan verðu í vínbrekkunum, sem nú liggja und- 

ir búgarða Kristoffers og Hróbjarts, fundum 

£ 
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Við nokkra vínberja-þöngla, er voru bundnir upp 

Við staura, en auðsjóð var að mörg ár voru liðin 

frá því þeir höfðu verið bundnir þannig. því 

hæst aðgættum við vatnið, sem fljótið rennur úr, 

03 sem skiptist í 2 kvíslir, og sáum að bæði þær 

03 vatnið sjálft voru fullar af silungi, en af því 

Þá var komið fast að sólsetri, og Concordía var 

Orðin mjög þreytt, fórum við aptur til vínbrekkn- 

anna, sem áður er getið, og sváfum þar af um 

Nóttina, 

(si 

15. kapítuli. 

Albert segir frá, hversu fyrst fór að bridda á 

álslæsi Lemelíe's, og hvað þau fóru nú öll að 

starfa. 

Begar við höfum neytt kvöldverðar, og sáum, að 

lýrin voru á víð og dreif niður á sljettlendinu, 

„fórum við að tala um það, er við höfðum sjeð 

Um daginn, og kom okkur ásamt um, að hvergi í 

heimi mundi eins fallegt vera, eins og þar, og þótti 

ekkert 35 nema það, að við fundum þar enga mann- 

Eskju ti a% byggja þessa fögru og frjófsömu eyju 

Ásamt okkur, Lemelfe gall við, og sagði: „jeg 

Sver það við alla helga menn, að jeg girnist helzt 

Af öllu, að lifa hjer í næði það, sem eptir er æfi minn= 

at, því hjer vantar alls ekkert, nema 2 kvennmenn 

Anda okkur Albert; en — herra Leuven! — 

Hið sakar það, þó við, fyrst svona er ástatt, notum 

it 3 eina konu og eigum börn með henni, látum 
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svo börnin giptast saman, og getum við á þann 

hátt skjótt æxlað kyn vort;“ Leuven hristi höf- 

uðið, en Lomelíe sagði enn framar: „herra minn! 

úr því svona er ástatt, verða menn að slá frá sjer 

allri hræðslu um konur sínar, öllu sjerlyndi og hispri, 

því hjer erum við engu veraldlegu valdi háðir, og 

þurfum ekki að óttast fyrir rannsókn eður áreitingu 

annara manna, og getum því eptir eigin geð- 

þekkni sett okkur lög sjálfir, guð mun ekki heldur 

styggjast við það, þó við þannig æxlum kyn vott, 

fyrst hann hefur gjört oss viðskila við aðra menn.“ 

Herra Leuven hristi þá enn aptur höfuðið, og 

sagði: „Lemelíe! eruð þjer genginn frá vitinu, 

vitið þjer ekki, að þjer reitið guð til reiði með svo 

myndsamlegu tali, því þó þetta, sem þjer segið væri 

leyfilegt eptir guðs og manna lögum, sem það þó 

engan veginn er, þá segi jeg yður það satt, að á 

meðan einn ærlegur blóðdropi er til í æðum mín- 

um, ljæ jeg engum lifandi manni konu mína til 

slíkrar brúkunar með mjer, því við höfum svarið 

hvort öðru hreina og óflekkaða ást og tryggð æfi- 

langt.“ Concordía grjet hástöfum, barði sjer Á 

brjóst og sagði: „ól! þið grimmu forlög, sem hafið 

hrifið mig úr lífsháskanum og hrakið mig hingað, 

til þess farið verði með mig eins og saurlífa hór- 

konu, ó guð! miskuna þig yfir mig!“ Mjer gramd- 

ist þetta mjög hennar vegna, knjefelldi því fyrir 

henni og mælti: „Madama! fyrir guðs skuld, talið 

ekki þannig um alla, því jeg kalla guð og alla hei- 
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laga til vitnis um, að þvílíkt óguðlegt blygðunar- 

leysi hefur mjer aldrei í hug nje hjarta komið, já, 

Jeg sver yður það, að fyr skal jeg dauður liggja, 

heldur enn að jeg baki yður nokkurt angur eður 

Órósemi.“ „Fyrirgefið mjer, minn góði Albert!“ 

Bagði hún, „að jeg af ógáti ásakaði fleiri enn einn, 

Suð veit, að jeg álít yður að vera ráðvandan, skír- 
lífan og dyggðugan mann, en hann mun hegna öllum 

Saurlífum ofurhugum, það bregzt ekki!“ Um leið 

Og hún sagði þetta, hrundu tárin niður um kinnar 

hennar, fjell þá Lemelíe, sem var fullur flærðar 

98 hrekkvísi, einnig miður fyrir fætur hennar af 

tómri hræsni, og mælti þannig: „Madama! stillið - 

Stát ytar í öllum guðanna bænum, og trúið því, 

Að það sem jeg sagði, var ekkert nema gaman; þó 

Við værum hjer saman tvö ein í 100 ár á eyjunni, 

þá skylduð þjer mega vera öldungis óhræðd um æru 

Yðar fyrir mjer; jeg veit maður yðar gjörir svo 

Vel að sætta mig við yður aptur, jeg er að sönnu 

af náttúru nokkuð málugur, en hjelt þjer munduð 

aldrei taxa yður þetta svona nærri;“ viðlíka orð- 

um talaði hann einnig við mann hennar, svo frið= 

úr komst fljótt á aptur milli okkar, þó var Con- 

sord ía nokkra daga þar eptir stúrin og hugsandi, 

ið sváfum öll rólega þessa nótt, en strax næsta 

"Morgun, Þegar við höfðum matast, gengum við 

Tingum hið stóra vatn að sunnanverðu, og fund- 

ki; Þar enn aptur hin fegurstu vínber og málm- 

Ýnjaða steina, en ekki gátum við komizt þar yfir 
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alra kvísl árinnar, því þó hún væri ekki svo breið, 

var hún samt miklu dýpri en hin kvíslin, sem við 

gátum hæglega vaðið; urðum því að snúa aptur á 

leið kringum vatnið, til fyrra náttstaðar okkar, en 

þar eð sól var enn hátt á lopti, fýsti okkur að 

ganga lengra, fórum því aðra leið og komumst svo 

yfir um, varð þá fyrir okkur hæð sú, er Alberts- 

borg stendur nú á. Hæð þessi, sem stendur á miðri 

eyjunni, var þá vaxin þjettum runnum ekki mjög 

háum, og þegar við fórum að leita okkur þar að 

hentugum hvíldarstað, fundu þau hjónin af tilviljun 

dálitla braut höggna gegnum viðarrunnana, og lá 

hún að fögru sumarherbergi, kölluðu þau þá á 

okkur þangað til að samgleðjast sjer yfir fundi þess- 

um: og skoða hann, og sáum við skjótt að manna= 

verk voru á því að nokkru leyti, því limar trjánna 

voru. svo laglega fljettaðar saman að ofanverðu, áð 

það var eins og hvelfing, og laufblöðin láu svo þjett 

hvert ofan á öðru, að enginn vatnsdropi gat þar 

inn um komizt, þar að auk mátti sjá að 3 gluggar 

höfðu verið á húsinu, en nú voru þeir huldir Af 

hríslum; beggja megin dyranna stóðu 2 trje, sem 

styft var ofan af, en úr limum þeirra var búin til 

regluleg dyra-hvelfing. - Í þessari grænu hvelfing 

komust 14 menn vel fyrir, og sagði Leuven við 

skyldum hvílast þar um nóttina, en Lemelíe var 

þá svo kurteis framar venju, að hann sagði: „Fyrst 

forsjónin hefur hagað því svo, að þið hafið fundið 

hús þetta fyr enn við, elskulegu hjón! þá hafið alla 
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Ykkar hentisemi í því; við herra Albert skulum 

Ekkert ónæði gjöra ykkur hjer, heldur leita okkur 

að öðrum hvíldarstað.“ Hversu mikið sem hjónin 

Mæltu á móti þessu, þá urðu þau loks að láta það 

Eptir okkur, að hvílast þar ein um nóttina, og svö 

Þaðan í frá, en á daginn ætluðum við Lemelíe að 

Vera þar líka. Hjer um 30 fet þaðan byggðum 

Við okkur svefnskála, en ekki var hann fullgjör fyr 

Enn nokkrum dögum síðar. 

Eptir þetta fórum við að bera upp á eyjuna 

það nauðsynlegasta, sem við áttum eptir niðri und- 

ir björgunum, og veitti okkur það mjög örðugt, því 

* Við urðum víða að höggva spor í björgin til að geta 

komizt upp með vora þungu byrði; en þar eð þetta 

Sekk mjög seinlega fyrir okkur, og við gátum naum- 

ást farið 2 ferðir á dag, fundum við upp á annari 

Eri aðferð, svo við gátum í einni ferð flutt miklu 

Meira enn áður í tveimur. Við bjuggum okkur til - 

festi ýr köðlum og snærum, sem við höfðum náð úr 

Skipsfakinu, bundum svo það sem við áttum miðri 

Undir björgunum í stóra bagga, reistum upp steng= 
ur hinsa% og þangað,i og drógum þannig baggana 

Upp með lítilli fyrirhöfn, og var þá Lemelíe hinn 
Otulasti. Concordía, sem hafði orðið að vera ein 

ePtir uppi á eyjunni, vandi sig við að skjóta, því 

höfðum nær sanni af góðu og óskemmdu púðri; — 

hún hafði líka veitt nokkuð af silungi í vatninu 

Okkur tj matar, og ljet okkur ekki bresta alls kon= 

Ar Boðna og steikta rjetti, og þó okkar góða hveiti- 
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brauð væri nú þrotið, hjeldum við okkur mundi tak- 

ast að bæta úr því með tíð og tíma, því við höfð= 

um girt um fáein korn- og hveiti-öx, og búið um 

þau fyrir villidýrum, og ætluðum við að nota korn- 

ið af þeim til útsæðis. Hinn fyrsta sunnudag, sem - 

við vorum á eyju þessari, hjeldum við heilagan með 

því að biðja, syngja og lesa í biflíunni, því Con- 

eordía hafði enska, og jeg þýzka biflíu, ásamt 

eimni söng - og bænabók, og geymi jeg bækur þessar 

enn eins og helgidóm. þar að auki höfðum við 

fjögur þrenna höfuðlærdóma kristilegrar trúar, því 

Leuven og kona hans játuðu hina hreinsuðu trú, 

jeg, sem var kynborinn í Saxlandi, Lúters-trú, 

og Lemelíe, sem var frakkneskur að ætt, páfatrú- 

Hjónin og jeg gátum vel komið okkur saman, því 

þau bæði skildu og töluðu allsæmilega þýzka tungu, 

en Lemelíe, sem nálega skildi og talaði allra landa 

tungur, hjelt guðsþjónustugjörð sína einn sjer langt 

frá okkur; en ekki veit jeg í hverju hún hefur verið 

fólgin, því allan þann tíma, sem jeg kynntist hon 

um, sá jeg hvorki nje heyrði mikið guðlegt til hans. 

16. kapítuli. 

Albert segir frá hversu hann fjell í gryfju einð, 

hvað af því leiddi, og hversu Lemelíe tók enn 

að bridda á sjer. 

þetta sama sunnudagskvöld gekk jeg út mjer til 

skemmtunar, og varð reikað á þá hlið hæðarinnár, 

er snjeri að hinu mikla vatni, vildi þá svo til áð 
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Jeg ragaði, því sleipt var í grasinu, og datt ofan í 

8ryfju, er var 4 álnir á dýpt og hulin smáviðar- 

laufi, skelfðist jeg mjög við það í fyrstu og hjelt 

Jeg væri sokkinn ofan í eitthvert undirdjúp, en þeg- 

ar jeg fór betur að hugsa mig um og fann að mjer 

hafði ekkert orðið meint við biltuna, stóð jeg upp 

Og sá þá dimm göng, er grafin voru inn undir hæð- 

ma, gekk jeg djarflega inn í þau unz jeg sá ekki 

annað enn eintómt myrkur, kom þá á móti mjer 

Óbefur mikill og viðbjóðslegur, svo mjer fór ekki að 

Verða um sel, og flýtti mjer því sem mest jeg mátti 

til baka aptur og til hjónanna, sáu þau skjótt hversu 

Jeg var orðinn litverpur í andliti og utan við mig, og 

Spurðu hvað til þess kæmi, en jeg sagði þeim allt eins 

Og var. Leuven svaraði: „þjer eruð stundum allt 

of forvitinn, vinur minn! en, guði sje lof, við höf- 

um fundið nóg til viðurværis, þangað til hann læt- 

Ur okkur auðnast að komast á þann stað, er við 

Þráum eptir, hættið því allri óþarfa forvitni og ept- 

'tgtennslun, því hver veit nema í þessari gryfju 

Sieu meinkvikindi og eitraðir ormar, er Á einu auga- 

bragði gætu svipt yður lífinu.“ „það er hverju 

orði Sannara, herra minn!“ sagði jeg, „en ekki var 

Þetta forvitni minni að kenna, heldur því að mjer 

skrikaðj fótur, en til þess ekki fari eins fyrir ððr- 

Um, ætla jeg að uppræta runnana þar í grennd, og 

Srafa upp mold og stinga hnausa til að fylla með 

Sssa óláns gryfju, unz hún er orðin barma-full;“ 

SR kvaðst Leuven skyldi hjálpa mjer til þess, 
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en Goncordfa færði mjer dálítið staup af víni, 

er nú var að þrotum komið, einnig fjekk hún mjer 

lítið eitt af kryddbrauði, og hresstist jeg svo vel 

af þessu, að jeg gat um kvöldið borðað megnasta 

mat, og farið svo að sofa ásamt Lemelíe, þegar 

jeg var búinn að lesa kvöldbæn mína. En aldrei 

hefi jeg lifað óttalegri nótt enn þessa, því þegar jeg 

um miðnættis-skeið var eins og mitt á milli svefns og 

vöku, stóð hár og þreklegur maður frammi fyrir 

mjer, hafði hann hvítt skegg, sem náði honum of- 

an að knjám, hann var í síðri úlpu úr loðnum dýrar 

skinnum og hafði á höfðinu húfu úr sama; lampa 

hjelt hann á í hendi sjer með 4 pípum, og vár 

hann áþekkur lömpum þeim, er sjófarendur eru 

vanir að brúka; þessi hræðilega mynd settist niður 

við fætur mjer og talaði til mín á þessa leið: „þú 

fífldjarfi piltur! hví viltu dyrfast að brjóta niður 

hús mín, sem jeg hefi verið að byggja í mörg ár, 

áður enn þau yrðu mjer hagkvæm, heldur þú að 

forlögin hafi af tómri tilviljun látið þig detta niður 

í gryfjuna og leitt þig inn í göngin til minna huldu 

híbýla? — nei, engan veginn, því eins og jeg af 

kristilegum kærleika hefi jarðað 8 manneskjur á 

eyju þessari, þannig er þjer ætlað að auðsyna míu- 

um rotnaða líkama, hina sömu kærleikans þjónust! 

og byrjaðu á því þegar á morgun öldungis um“ 

mælalaust, og leitaðu óhræddur í öllum jarðhúsun- 

um, sem þú yfirgafst í gær af of mikilli hræðslu, 

ef þjer er nokkuð annt um tímanlega velgengni 
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Þína; þú skalt vita að forsjónin hefur fyrirhugað, 

að nokkuð sjerlegt skuli fram við þig koma, en 

Sæfa þín skal ei byrjast fyr, enn þú hefur lifað 2 

Óhappa-tilfelli, og á sínum tíma látið þenna þinn 

Fekkjunaut, er hjer sefur, fá sín makleg málagjöld; — 

Sættu nú vel að því, sem jeg hefi talað við. þig, 

Sjörðu það sem jeg bað þig, og meðtaktu þetta 

Merki til þess þú vitir, að þetta hafi enginn draum- 

Ur verið,“ Um leið og hann talaði þessi síðustu 

orð, studdi hann einum fingrinum svo fast ofan á 

hægri hönd mína, að jeg, hljóðaði hátt, en þá hvurfu 

ljósin undir eins oghann sjálfur, svo jeg sá ekk- 

Ert nema heiðan himininn, og stjörnuljósið að skína. 

inn um ladtfskálann. Við hljóðið, sem jeg rak upp, 

Vaknaði Lemelfe, fór á fætur mjög úrillur og 

Sagéi jóg gjörði sjer ónæði; en þegar jeg vissi, að 

lann hafði hvorki heyrt nje sjeð það, sem fyrir 

Mig þar, tjet jeg hann hafa þá trú að mig hefði 

dreymt illa, og ljezt ætla að reyna til að sofna apt- 

-; ep jag vakti það sem eptir var næturinnar og 

var mjög áhyggjufullur, og á hönd minni sá jeg 

Sppblásinn þlett af blóði, þar sem vofan hafði stutt 

Á. Strax sem jeg hjelt að hjónin mundu vera 

Vöknuð og komin á fætur, læddist jeg hægt úr 

rúminu, svo Lemelíe vaknaði ekki, og á fund 

eitra; sfðan leiddi jeg Leuven spölkorn frá skál- 

Snum, og sagði honum greinilega frá öllu þessu, 
En hann faðmaði mig að sjer, og sagði: „Jeg sann- 

Krist æ hetur um það, að hamingjan eltir yður og 



144 

þjer hana; því vil jeg nú ganga í fóstbræðralag 

við yður, og vona þjer skorizt ekki undan þvís 

skulum við nú taka inn á fastandi maga gott með- 

al mót óþef og illri svælu, og rannsaka svo gryfjð 

þessa í guðs trausti, því mjer þykir undarlegt merk“ 

ið, sem sjezt á hönd yðar, og ætla jeg því óráð- 

legt að fresta þessu; en út af Lemelíe er mjer 

þungt í skapi sakir vonzku hans, við þurfum ekki 

að gleðjast af samvist við hann, guð varðveiti okk- 

ur fyrir mannvonzku hans; við skulum að sönnd 

hafa hann með okkur tilsbessa verks, en — minn 

elsku bróðir! — látið hann ekkert vita um það, sem 

þjer sáuð í nótt, segið einungis a6 yður hafi dreymt 

illa, en þjer munið ekkert af því.“ Við breyttum 

eptir öllu þessu, komum Concordíu til að fara 

að fiska í ánni, en sögðum Lemelíe það, sem okk- 

ur leizt, gengum svo allir 3 til gryfjunnar, og hafði 

jeg með mjer járnpönnu fulla af bræddri sjókálfa- 

feiti og nokkra kveiki, ætlaði jeg að nota það LT 

staðinn fyrir kyndla. Jeg gekk á undan, þá bé 

melíe, en Leuven seinast; óðara en við voruð 

komnir ofan í þessa hryllilegu gryfju, gengum við 

inn eptir í ljósbirtunni, unz við sáum ýmsa bús 

hluti úr kopar, tini og járni, ásamt mörguin byrgð- 

um tunnum og ílátum, einnig saman bundna böggla. 

eg sekki, og leit jeg að eins lauslega til alls þessð 

en snjeri mjer til hægri handar að hurð, sem stóð 

í hálfa gátt, og var hún út úr hliðinni á fyrra hús- 

inu; en þegar jeg var búinn að ljúka hurðinni UPP 
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til fulls, og ætlaði að ganga inn, rak Lemelíe 

Upp skræk mikinn og fjell í öngvit; hefði verið 

Óskandi, að guði hefði þá þóknast að láta hans 

Áyggðasnauðu sál skiljast við hans andstyggilega 

líkama. Leuven dró hann undir eins út undir 

bert lopt, og njeri nasir hans og andlit, unz hann 

Taknaði við aptur, ljet hann svo liggja þar kyrr- 

an, en fór aptur inn í hvelfinguna til mín, sfðan 

Stngum við inn í hið opna hús til hægri handar, 

Sáum við þá hvað Lemelíe hafði hræðst, því í 

Orninu á vinstri hönd sat annar eins maður, eins 

9g sá sem fyrir mig hafði borið um nóttina, á 

Stóli í stein höggnum, og var eins og hann svæfi, 

bví annari hendi studdi hann undir höfuð sjer 

fram á borðið, sem hjá honum stóð, en hinn hand- 

ÉBginn rjetti hann fram á borðið; á veggnum uppi 

Yfir borðinu hjekk ferhyrndur lampi, og á borð 

hu stóðu nokkur matar = og drykkjar-ker, og 

ár að auki 3 töflur, sem eitthvað var skrifað á, 

08 bárum við þær allar fram að ljósinu; á fyrstu 

töflunni sem war útbeitt úr tindiskum og vel 

fægð, voru þessar línur grafnar. „Vinur minn! 

hver helzt sem þú ert, ef svo kann til að bera, 

að hin undarlegu forlög láti þig hrekjast hingað, 

á undrastu ei svo mjög, er þú á óvart fær að líta 

Einagrind mína, hugsaðu heldur, að þú sjert 

Sömu forlögum undirorpinn, síðan hinir fyrstu 

foreldrar fjellu; enn framar bið jeg þig, að þú 

tir ekki eptirleifar míns rotna líkama liggja Ó- 

FR 10 
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grafnar, því þegar jeg var dauður, gat jeg ekki 

jarðað mig sjálfur. Ef þú ert kristinn, eður að 

minnsta kosti manneskja, sómir þjer að gjöra 

heiðurlega útför kristins manns; jeg hefi alla æfi 

mína stundað eptir að geta trúað á Krist, lifað 

Kristi, og dáið Kristi; þessa litlu fyrirhöfn fyrir 

mjer skaltu fá margfaldlega endurgoldna, það er 

að segja, ef þjer auðnast aptur að njóta mann- 

legs fjelagsskapar, sem mjer hefur í mörg ár ver 

ið synjað um; muntu finna marga dýrmæta hluti 

í jarðhúsi þessu, sem þú mátt leggja eign þína á 

og efla þannig hagsæld þína; — en fari svo, að 

þú, eins og jeg, hljótir að taka á móti dauðanum 

í einveru þessari, þá munu þó ýms merkileg rit, 

sem eru geimd í mínum í stein úthöggna stóli, 

verða. þjer, ef til vill, bæti til ánægju og nyt“ 

semdar, taktu við því með þakklæti og njóttu 

þess vel, guð sje þjer náðugur, vertu lánsamarí 

enn jeg, jafnvel þó jeg hafi aldrei álitið mig svo 

mjög lánlausan; vertu sæll, vinur minn! gjörðu 

þessa bón mína og greptra mig, og hafðu þá von að 

sá guð, sem jeg. hefi dýrkað, muni veita þjer hvers 

kyns hamingju.“ það sem skrifað var á litlu töfl“ 

una, hljóðar þannig: „Jeg er fæddur 9. ágúst 

mán. 1475, kominn til þessarar eyjar 14. nóveln- 

berm. 1514; jeg finn það á mjer, að jeg mum 

innan skamms deyja fyrir elli sakir, þó ekki kenD! 

jeg mjer neins meins; þetta er skrifað 27. júním- 

1606; jeg lifi nú að sönnu, en er dauðanum 
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harla nálægur, 28. 29. 30. júním., og enn þá 1. 

2. 3. og 4. júlímán“ Óðara enn jeg var búinn 

að lesa þessa síðustu skipun hins framliðna Don 

Cýril1g ae Valaro's, hvarf frá mjer öll hræðsla, 

98 sagði jeg þá við lagsmenn mína: „herrar mín= 

ir} það er skylda vor að gjöra það, sem þessi án 

efa sæli maður biður um, einkum fyrst vjer eig- 

um von á ríkuglegu endurgjaldi fyrir það.“ Leu- 

Ven varð þessu strax samþykkur, en Lemelíe 

Sagði: „það er grunur minn að launin verði lítil, 

VÍ Spánverjar eru vanir að láta æði mikið yfir 

Sjer, og það jafnvel eptir dauða sinn, og heldur 

Vildi jeg berjast við 2 víkinga í einu, en fást 

Nokkuð við lík þetta; þó vil jeg ei með öllu synja 

Ykkur liðveizlu minnar, einungis ykkur til vilja ;“ 

Jeg sótti þá strax gamlan segldúk, ásamt pál og 

Teku, er jeg ljet fyrir utan dyrnar, en með segl- 

kinn fórum við inn aptur; ætlaði þá Leuven 

að takg undir herðar líkamans, en jeg undir fæt- 

rnar, ag þegar við vorum búnir að lypta hon- 

úm dálítið upp, datt hann saman í eina hrúgu úr 

höndum okkar; varð þá Lemelíe að nýju svo 

ræddur, að hann greip báðum höndum fyrir augu 

08 eyru Sjer, og hljóp svo langt burt sem hann 

Omst; við urðum líka í fyrstu nokkuð skelkaðir, 

er við heyrðum glamra í beinunum um leið og 

át duttu niður, en þegar við íhuguðum að þetta 

;: öldungis náttúrlegt, og kom ekki til af neinni 

Frsjón okkar, tíndum við og sópuðum saman 

10" 
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beinum og dupti okkar látna bróðurs upp á segl- 

dúkinn, bárum hann svo út á fagran grasi vax- 

inn blett, þar sem áin skiptist í kvíslirnar, gróf- 

um þar fallega gröf og lögðum svo moldir þess= 

ar sveipaðar í dúknum ofan í hana, og ætluðum 

síðar að reisa honum þar minningarstólpa, jafnvél 

þó hinn góði Leu ven hindraðist frá því sakir 

hans sviplega og hörmulega dauðdaga; en samt 

gjörði jeg það síðar. þegar við höfðum lokið 

þessu ástarverki, og hlaðið upp dálitla hæð yfir 

gröfinni, fórum við mjög þreyttir heim til Con- 

corðdfu, sem þá hafði á reiðum höndum góðan 

miðdegisverð handa okkur. Lemelíe kom líka 

til að matast, og afsakaði flótta sinn með því, að 

hann gæti ekki horft á rotnaða líkami; við hló- 

um að því, en CGoncordía vildi fá að vita hvað 

sjerlegt við hefðum verið að vinna, og sögðum við 

henni það allt eins og var. * Þegar við höfðum 

matast, vildi hún óðara fara með okkur til að sjá 

jarðhús þessi, en maður hennar latti hana þess 

sakir hins mikla óðauns, er þar væri, hætti hú? 

þá við það og fór aptur til veiða sinna, en við 

gengum til jarðhússins, og logaði þar enn á lampð 

mínum; þegar við höfðu:n nokkrum sinnum kveikt 

í púðri til að eyða hinni vondu lykt, varð okkur 

það fyrst fyrir, að fara að leita að ritum þeim 

er liggja áttu í steinstólnum; fundum við Þá á 

honum ferhyrndar dyr, og var hurðin snoturlegð 

grópuð í þær; strax sem við höfðum lokið henni 
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Upp, sáum við þar efst skjöl, sem vextur dúkur 

Var utan um, þar næst gullbikar fullan af gull- 

Þeningum með ýmsri stærð og lögun; við tæmd- 

um gjörsamlega þessa leynilegu fjárhyrzlu, og þar 

eð við fundum ekkert framar, hvorki brjef nje 

Annað, helltum við 18 höttum af gullpeningum í 

ána aptur, en tókum gullbikarinn og brjefin með 

Okkur til að lesa þau, fórum svo skyndilega til 

Skemmtunarhúss hjónanna, og vöktum þar fram á 

hótt til að lesa skjölin, sem rituð voru á þýzka 

tungu; fengum við þar vísbendingu um margt 

atflegt og nauðsynlegt, sem ei mátti án vera, 

Undir dag hættum við lestrinum og gengum til 

il 8 re ond:fal var: söfitð fyrir löngu, og 

Emelíe kominn til svefnherbergis síns, fór jeg 

Þá líka þangað, en fann Lemelíe á leiðinn, 10 

fet frá skála okkar, lá hann þar krepptur og engd- 

st saman eins og ormur; þegar jeg spurði hann, 

VÍ hann ljeti svona, fór hann að ragna og blóta 

Með hinni mestu bræði, og sagði síðan: „bölvað- 

Ur veri líkaminn sem þið grófuð í dag, því hin 

Meinbölyaða skelfingar-mynd, sem jeg veit engin 

tálumessa hefur verið lesin yfir, tranaði sjer áð= 

Sn framan í mig og hefur hörmulega út leikið lík- 

ta Minn.“ Jeg hugsaði strax að þetta væru gjöld 

Yrir syndir hans, því sjaldan er gott að hæð= 

að dauðum mönnum. Samt ætlaði jeg að 

ES honum til skála okkar, en þar eð hann 

di með engu móti fara þangað, gat jeg með 
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kvöl komið honum til hjónanna, en bað hann þó 

fyrir hvern mun að láta Concordíu ekki vita, 

fyrir hverju hann hefði orðið, heldur segja sjer 

væri íllt af einhverju öðru, og hlýddi hann mj€f 

til þess; sváfum við svo það eptir var næturinn= 

ar; án þess Concordía vaknaði. Daginn eptir 

„ þóttist hann vera dauðveikur, og sá jeg að hann 

var allur blár og blóðugur, og víða voru blöðrur 

hlaupnar upp á líkama hans; en þar eð svo sýnd“ 

ist sem hann iðraðist eptir því, að hann hefði sagt 

mjer frá raunum sínum, lofaði jeg að segja ekki 

frá þeim, en sagði þó hjónunum, strax frá öllu eins“ 

lega. Nokkra daga eptir þetta varð ConcorðÍð 

að gæta hans og hjúkra að honum, en við Leu 

ven fórum í jarðhúsið og fundum þar í leynihvelf- 

ing einni 8 skeppur af dýrmætum perlum, einnig 

ógrynni fjár í ósmíðuðu gulli og silfri, gimstein“ 

um og Öðrum dýrindis hlutum, svo við stóðum 

lengi hissa og horfðum á þetta; auk alls þessð 

fundum við marga aðra okkur nauðsynlega hluti 

Allar þessar gersemar get jeg enn sýnt ykkuf ó- 

skemmdar, en hina nauðsynlegu hluti hefi jeg feng“ 

ið börnum mínum, eptir sem þau hafa með þurft 

í búskapnum. Meðan Lemelíe lá veikur, bár“ 

um við allt út úr jarðhúsinu, til að sjá hvað notð 

mætti af því; því næst sópuðum við þau öll, €ð 

þau voru 3 að tölu auk hinnar litlu fjárhyrzlð, 

sem við vildum ekki láta Lemelíe vita SÍ 

byrgðum hana því með múrsteinum klíndum leir 
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Þar utan yfir, svo engan skyldi gruna að þar 

Væri neitt inni. Herbergið, sem var næst þessu, 

kaus Þ,cuven sjer fyrir svefnhús, og hafði Don 

Cýri116 andazt í því. Jeg kaus mjer það sem 

bar var næst, og hið 3. var ætlað Lemelíe, en þó 

Var fyrst kindt vel í þeim öllum með púðri og 

Skipsþiki, svo þau næstum sviðnuðu öll innan. 

Egar allt var þannig undirbúið, leiddum við Con- 

Cordíu inn þangað, gladdist hún mjög við það, 

Og lofaði að hún skyldi una sjer þar og vera án 

alls ótta, Lemelíe varð einnig að láta allt vera 

Eins og við vildum, eður þá liggja úti, en meðan 

hann Já veikur, fluttum við Leuven daglega upp 

til okkar nokkuð: af því, er við áttum eptir niðri 

Undir þjörgunum, og komum opt ekki heim fyr 

Enn seint á kvöldin, ljezt þá Lemelíe vera veik- 

ðti enn hann var, en hafði þó svo mikla krapta, 

að hann hvað eptir annað áreiti Concordíu 

Með ástaræði sínu, og vildi hún hefði sig fram 

hjá manni hennar; — í fyrstu vísaði hún honum 

frá Sjer með guðs orði og öðrum siðareglum, en 

Egar hann skeitti því að engu, og ætlaði næst- 

um því að nauðga henni, sá hún að hún mundi 

Ekki geta varizt fyrir honum, sagði því með mestu 

Alvörugefni, að fyr skyldi hún drepa annaðhvort 

ann eður sjálfa sig, enn að hún yrði manni sín- 

Um ótrú; fleygði hann sjer þá fyrir fætur hennar, 

beiadi Find fyrirgefningar, og lofaði að áreita hana 

Aldrei framar á þann veg, ef hún ljeti mann sinn 
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ekkert vita af þessum brellum hans. Hún varð þá 

blíðari aptur, en ávítaði hann þó harðlega, samt hjet 

hún honum að láta engan vita af þessu; en óð- 

ara enn hún fjekk færi sagði hún okkur frá því, 

og sór, að hún vildi heldur ganga til hinnar þyngstu 

stritvinnu með okkur, enn vera eina stund ein- 

sömul hjá Lemelíe. Maður hennar hryggðist 

mjög við þetta, og sagðist vilja gefa allan helm- 

ing af auðæfunum, er þar væru, til þess, að þessi 

guðlausi skálkur væri kominn burt af eyjunni; 

höfðum við nú betur gát á honum og ljetum Con= 

cordíu aldrei vera einsamla; en allt fyrir það 

gat Leuven ekki hrundið úr huga sjer óþokka 

þeim, er hann hafði fengið á honum, svo Le€- 

melí e sá skjótt, að Concordía hjelt beturtryggð- 

ir við mann sinn, enn loforðið, sem hún hafði gef- 

ið honum, að þegja yfir lýtum hans; ljet hann 

sjer því annt um að breiða ofan yfir svívirðu 

sína með því, að þegar hann var orðinn alheill 

heilsu, gjörðist hann miklu stimamyýkri og fúsari 

til að gjöra allt, er með þurfti, enn hann hafði 

áður verið. 

19. kapítuli. 

Albert segir frá, hvernig áin var stífluð, og hveri“ 

ir fyrirburðir urðu hjá þeim þar á eyjunni. 

Við höfðum lesið í skjölum Don Cýrilló's; 

hvernig ganga mátti um farveg árinnar til sjáfar ofan 

gegnum björgin, eptir því sem menn vildu, þeg“ 
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ar búið væri að stífla ána í heitu mánuðunum, 

fgar hún væri sem minnst, og henni væri svo 

leypt í hið litla vatn gegnum rennur þær, er 

„On Cýrilló og fjelagar hans höfðu grafið fyr- 

(125 árum, fýsti okkur því að reyna þetta nú, 

ar eð tíminn var hinn hentugasti; felldum þess 

Vegna nokkur trje, stýfðum þau sundur, og rákum 

Svo æði stóra staura af þeim niður í fljótið, þar 

Sem okkur virtist að fyrirrennarar vorir hefðu gjört 

stífluna, Þegar við með ærnum erfiðleika vorum 

búnir 45 grafa niður staura þessa, lögðum við 

öng trje við þá hvert ofan á annað, og voru þau 

Svo stór og digur að við gátum naumast komið 

tim úr stað, hjeldu trje þessi uppi grastorfun- 

Um sem við höfðum sett þar fyrir, einnig jusum 

Við feitum jarðarleiri þar yfir; entist okkur verk 

Etta allt á 4. viku, áður enn hleðslan var orðin 

Nógu há og svo þjett, að enginn vatnsdropi gæti 

komizt gegnum hana, hljóp þá allt vatnið um renn- 

Utnar { hið jitla vatn. Lemelfe hafði gengið svo 

Vel fram við stritvinnu þessa og hagað sjer svo 

Siðsamlegg, að það leit svo út, sem hann hefði 

ÍÖrast síns fyrra óguðlega athæfis, og ætlaði nú 

á bæta ráð sitt. Nú var svo langt komið að 

við kveiktum á. stóra lampanum og Ááræddum 

Morguninn eptir að fara um dimm göng gegnum 

Jörgin,  Goncordía vildi ekki verða eptir, fór 

ná Upp á von og óvon af stað með okkur, og var 

Vegurinn ekki eins ógreiður, eins og við höfðum 
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búizt við, jafnvel þó sumstaðar væri æði langt 

milli sporanna, sem í varð að stíga, en úr því 

mátti bæta með lítilli fyrirhöfn. En hvað glöð 

við urðum þegar við loks komumst út úr þessum 

hulda farveg, sáum heiðan himininn og sjóinn 

beint fram undan okkur, og gátum reikað þar um 

fjöruna undir björgunum hjá farangri okkar, 08 

farið svo aptur sama veg fyrirhafnarlítið upp 

eyjuna, og er þetta nú sami vegurinn, sem þið 

fóruð hingað um. Við höfðum hin mestu not af 

þessum huldu göngum, því við gátum á fáum 

dögum komið upp um þau öllu, sem við áttum 

eptir, og loksins drógum við sundur aptari part- 

inn af brotna skipinu, og fluttum hann allan upP 

á eyjuna, svo þar var ekkert eptir af því sem 

við áttum, nema báturinn, og bjuggum við vand- 

lega um hann; þurftum við nú ekkert ofan að 

sækja, nema þegar við vildum veiða skelpöddðr 

eða sækálfa, er við notuðum að öllu nema lýsi 08 

skinnum. Næstu dagana eptir þetta gjörðum við 

ekki annað enn lagfæra ýmislegt í búskap vorum 

safna fræi af alls konar nýtilegum ávöxtum 08 

hlynna sem bezt að vínviðnum og aldintrjánum 

hafði jeg lært þetta allt hjá fósturfeðrum mínum; 

prestinum og amtmanninum; lifðum svo um tíma } 

næði og vonuðum að seinna ljeti betur. Nóttin? 

milli hins-8. og 9. nóvemberm. kom að okkur 

ógnarleg hræðsla, því um miðnættis - skeið, þegar 

við sváfum öll sætt og rólega, heyrðist svo mikil 
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hvellur, brak og brestir Í jarðhúsum vorum, að 

bað var eins og hleypt hefði verið af stórri fall- 

bissu, svo öll hæðin skalf og titraði. - Jeg stökk 

Upp úr rúminu og ætlaði að fara inn til hjónanna, 

En þau komu þá bæði lafhrædd á móti mjer og 

Eátu ekki komið upp einu orði, fórum við svo öll 

út í tunglsljósið, því tungl var þá í fyllingu; við 

titruðum öll af hræðslu, og jókst hún enn meir, 

Et við gáum hvítan, skæran loga Í suðri, er færð- 

Íst smámsaman hægt áfram og hvarf loks þar sem 

Við höfðum grafið moldir Don Cýrilló's. Okk- 

Ut rak f roga-stanz er við sáum þetta, en þegar 

Við að titlum tíma liðnum röknuðum við aptur, 

ók Leuven fyrstur þannig til orða: „mín ást- 

kæra og þjer, herra Albert! jeg veit að þið 

alið eins og jeg gjört ykkur ýmsar hugmyndir 

Um skelfingu þessarar nætur; jeg held að þessi 

Ógnar-hvellur hafi orsakazt af jarðskjálfta og hafi 

Móbergg. hæðin okkar sprungið sundur í honum 

Einhverstaðar; en hinn hvíti logi, sem við sáum, 

eld jeg verið hafi brennusteins- gufa, sem leitað 

€fur vatnsins ;* — jeg var honum samdóma í þessu, 

En Goncordía svaraði; „guð gæfi að þetta vissi 

ekki 4 einhverja nýja ógæfu, því mig var að 

dreyma hræðilegan draum, þegar jeg hrökk upp 

við hvellinn, en hann er mjer úr minni liðinn af 

Tæðslunni, sem yfir mig kom, og skömmu áður 

enn hvellurinn heyrðist, lá jeg vakandi, og sá þá 

allt eing ljósan loga, er upp fyllti allt herbergi 
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okkar, svo það slokknaði á stóra lampanum, sem 

vant var að loga á hjá okkur, og í sama bili kom 

hvellurinn og hristingurinn. Við gjörðum okkur 

margt í hugarlund át af þessu, og fórum því næst 

að skyggnast eptir Lemelíe, hjeldum við hann 

hefði hlaupið eitthvað burt af hræðslu; en um sólar 

- uppkomu vissum við ekki fyrri til, enn hann kom á 

móti okkur út úr svefnhúsi sínu, og kvaóst hann 

ekki hafa heyrt eða sjeð hið minnsta nýstárlegt 

alla þá nótt, svo hann ljet sem sig furðaði mjög; 

er við sögðum honum það sem skeð hafði, og töld- 

um við hann sælan; gengum svo út og fórum að 

skoða hús okkar og alla hæðina, og fundum við 

enga missmíði á neinu og enga sprungu, heldur 

var allt í bezta lagi. Lemelíe sagði þá: „þið 

megið trúa mjer til þess, að þetta er ekkert ann“ 

að enn eintómar sjónhverfingar, sem sál Don CÝ- 

rilló's gjörir, af því hún situr enn í hreinsunal“ 

eldinum; ó! jeg vildi hingað væri kominn einhver 

pápiskur prestur til að syngja honum sálumess! 

svo hann losaðist þaðan; skyldi jeg glaður gefa 

honum 100 krossdali:til þess, svo við mættum lf8 

hjer í næði.“ Við hjeldum ekki ráðlegt að berð á 

móti þessum orðum hans, og ljetum hann því ráðð 

meiningu sinni, en ásettum okkur samt að sofa nokkr“ 

ar nætur í skemmtunarhúsi okkar upp á hæðinni 

þangað til við sæum hvort engar meiri afleiðin82" 

yrðu eptir jarðskjálftann, og okkur færi að minnka 

hræðslan, og kvað Lemelíe það vera óska = ráð: 



157 

is, kapítuli. 

Albert segir frá, hversu Leuven hverfur, finnst 

dauður milli klettanna, næst þaðan og er grafinn. 

inn 11. dag nóvemberm. gekk Leuven hjer 

Um 2 stundum eptir sólar - uppkomu út með bissu 

Sína til að skjóta 1 eður 2 af hinum stóru, bragð- 

Sóðu fuglum, og ætluðum við að steikja þá um 

kvöldið og borða í staðinn fyrir gæsakjötssteik. 

Emelíe var genginn út skömmu áður sama er- 

indis, en jeg var heima hjá Concordíu til að 

hjálpa henni aði kljúfa“ eldivið:.0g! gjöra - sitthvað 
Snnað smávegis; 2 stundum eptir miðdegi kom 

Emelíe aptur með tvo fallega fugla, og fórum við 

Strax 28 matbúa þá; spurði hann þá Concor- 

Íu hvar maður hennar væri, og sagði hún hon- 

Um eins og var, að hún vissi ekkert um hann, en 

SPurti hann aptur á mót, hvort hann hefði ekki 

Orðið par við hann, og neitaði hann því, en kvaðst 

Ó hafa heyrt bissuskot hinu megin klettanna, og 

efði hann því haldið að annarhvor okkar mundi 

Vera þar. Goncordfa sagði þá svo sem í gamni: 

sÞegar Kg #1, Fraiiz minn! kémur heim, má hann 

Seyma skotnu gæsirnar sínar þangað til á morg- 

um kvöldið um sólsetur var Leuven 

SR kominn, og biðum við þá nokkra stund eptir 

ónum, borðuðum svo annan fuglinn, en geymd- 

"m hinn handa hjónunum. þegar nótt var komin 

én hann ekki, fór Concordíu mjög að leiðast 

08 gat hún naumast stillt sig um að gráta; en 
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jeg huggaði hana svo vel sem jeg gat, og hjelt hann 

mundi enn kunna að koma heim, því glaða tungls“ 

ljós var; en hún sagði það væri þó á móti venju 

hans; hvað tunglsljósið mundi geta hjálpað hon“ 

um, og hvernig hann ætti að geta komizt heim 

aptur, ef hann væri farinn; „já, já,“ sagði hún 

enn framar, „það er hugboð mitt, að maður minn 

sje annaðhvort dauður, eður þegar kominn í and- 

látið, því nú man jeg hvað mig dreymdi nóttinð 

góðu ;“ um leið og hún sagði þetta, hrundu tárin 

niður um kinnar hennar. Lemelíe kom þá áð 

og sagði: „Madama! ímyndið yður ekki strax hið 

vesta, vera má að einhver sjerleg heppni eða þá 

forvitni tefji fyrir honum einhverstaðar; skulum 

við nú öll 3 ganga á móti honum í þá átt, þar 

sem jeg heyrði skotið í dag, og skulum við hljóðð, 

kalla og skjóta; hvað um gildir, hann mun bráð- 

um koma Í ljós, og að minnsta kosti svara okkur 

með: skoti eður öðru hljóði.“ Concordía grið 

nú enn meir, og sagði: „Hvernig ætli hann geli 

kallað eða skotið, þegar hann er dauður.“ Loks“ 

ins stóð hún upp, fyrir bón okkar, og fylgdi bé“ 

melíe ásamt mjer; alla nóttina vorum við að leitð; 

kalla og skjóta, svo sól var runnin upp þegar við 

hættum , þó gátum við ekki fundið hann, sjö“ 

um því aptur heim og rannsökuðum vel jarðhús“ 

in og laufskálann, en fundum engin merki til að 

hann hefði komið þar, síðan hann fór seinast 

burt. Nú fór hjarta mitt að skelfast, Concorðí? 
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að Örvinglast, og jafnvel Lemelíe sagði að þetta 

Væri ekki sjálfrátt, honum hlyti að hafa hlekkst 

Eitthvað á; fórum við þá enn að nýju öll 3, að 

leita 25 honum dauðaleit, og á 8. degi frá því 

ann skildi við okkur, sáum við oss til mestu 

skelfingar hans dauða líkama liggja milli tveggja 

kletta, og hjeldum við hann hefði hrapað þar of- 

an; við þessa hörmulegu sjón fór jeg að gráta 

Sáran og slíta hárið af höfði mjer eins og vitfirr- 

igur onc0 rdía, sem ekki gat farið eins hátt 

Sakir höfuðsvima, en sá þó og heyrði læti mín, 

Vissi Strax hvað vera mundi, og leið í öngvit; 

"Smelíe hljóp þá strax eptir hreinu vatni, en 

Jeg settist niður hjá henni eins og vitstola mann- 

Eskja jós hann svo lengi vatninu yfir hana, að 

hún raknaði við aptur, og er mjer ekki unnt að 

Skýrg frá hvernig hún bar sig til, en jeg leyndi 

'Y8gð minni sem bezt jeg gat, og leitaðist við 

20 koma henni til að láta fylgja sjer heim að lauf- 

skálanum. en engu tauti varð komið á við hana 

ÍYrstu, og vildi hún fyrir hvern mun fá að sjá 

Manns síns, ellegar hún skyldi rota sig til 

Qauðg bar við klettinn; en þegar jeg hafði fyrir 

enni ýmsar greinir úr ritningunni og Öðrum guðs 

Stöabókum, ljet hún loks til leiðast, að lofa mjer 

Og Lemelíg, — sem af flærðinni ekki ljezt geta 
Sa Fr en telRa Skil tár, — 2 

eim til skálans; þó varð jeg fyrst a 

* henni, að jeg skyldi leita allra bragða til að 



160 

ná líkamanum upp úr hinni djúpu klettaskorð, 

jafnvel þó hvorki hún eða jeg hefði sofnað dúr 

nóttina fyrir, ekki gátum við heldur sofnað þessð 

nótt fyrir harmi og trega; tók jeg þá biflfuna 08 

las henni huggunarríka sálma og kapítula, 08 

hughreystist hún nokkuð við það; því jafnvel þó 

harmur hennar og grátur stilltist ekki, kvaðst hún 

þó ætla að reyna að bera sínar þungu raunir með 

þolinmæði, því það væri víst, að engin ógæfa kæmi 

nema frá guði og eptir hans vilja; undir norð“ 

uninn rann á hana svefnhöfgi litla stund, og söfn“ 

aði jeg þá líka; en Lemelíe, sem sofið hafði 

alla. nóttina eins og steinn, fór nú á fætur, þatð 

Concor díu góðan dag, og sagði henni væri bezt 

að hætta þessum harmi, því það væri komið sem 

komið væri, og tjáði ekki um það að kvarta; því 

næst ætlaði hann að taka bissu sína og ganga út 

til skemmtunar, en jeg aptraði honum frá því, og 

bað hann að gjöra Concordíu það til vilja, % 

hjálpa til að ná upp líkama manns hennar, 879 

hann öðlaðist heiðarlega greptrun; en hann færð“ 

ist undan því, kvaðst að sönnu álíta það skyld? 

sína að hjálpa okkur til í öllu, sem hann gæði 

en þetta væri sjer ekki hægt, því við vissum sjálf; 

að hann hefði sjerlegan viðbjóð á dauðum möl"“ 

um, og þó hann hefði lengi í sjóferðum verið; 

hefði hann aldrei getað varpað ný-dauðum líkað“ 

fyrir borð, og enn síður gæti hann komið nál2g 

þeim líkum, er legið hefðu nokkra daga rjett 
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Móti sólinni. Að svo mæltu fór hann sinn veg, 

M Goncordía tók aptur að bera sig hörmu- 

lega, fór jeg þá að telja um fyrir henni, bað hana 

20 vera þolinmóða og láta mig ráða öllu, því jeg 

Skyldi með guðs hjálp bera mig að ná líkama 

Manns hennar, en fyrst yrði hún að lofa mjer því 

Með Svardaga, að hún skyldi ekkert mein vinna 

Sjálfri sjer meðan jeg væri burtu, heldur sitja kyr 

98 biðja guð að varðveita mig í þvílíkri lífshættu; 

VÍ næst tók jeg segldúk og svo mörg snæri og 

Sttengi sem jeg gat borið, og fór af stað ásamt 

Oncrdíu, sem bar skógaröxi og fæðslu handa 

Okkur ; skunduðum við svo upp að björgun- 

Hm, og ljet jeg hana sitja neðan undir þeim á 
Óhultym stað, en klifraði sjálfur smámsaman upp 

Efsta tindinn, og dró eptir mjer nokkra odd- 

Tassa hæla og öxina, ásamt öðru, er jeg með 

Yrfti, on hinu megin komst jeg í miklu meiri 

Ettu, því þjargið var þar langtum þverhníptara 

08 næstum ófært sumstaðar; þess vegna varð jeg 

 Stöðum að reka hælana inn í bjargskorurnar, 
inda Streng um þá, og síga svo á honum 10 

Sða 19, álnir niður; með þessu móti komst jeg 

Íóksing ag líkinu, er nú hafði misst sína fyrri feg- 

Srð, þyf andlitið var: allt; þrútið, „marið og blóð- 

storkið, og þefur mikill kominn af því, vegna 

C88 það hafði legið í sólar hitanum. Jeg sveip- 

* nú líkið í segldúkinum, vafði það svo snær- 

Sm, hnýtt reipi í þau, og dró það þannig smám= 

1l 



162 

saman upp eptir mjer, og var það lánið mitt, að 

jeg hafði hnýtt hnúta með jöfnu millibili á hand“ 

vaðinn, sem jeg, eins og áður er sagt, ljet hanga 

- miður með björgunum, því annars hefði mjer ver“ 

ið Ómögulegt að komast upp, en guð varðveitti 

mig svo mildilega í allri þessari hættu, að jeg, að 

6 stundum liðnum, komst klaklaust til ekkjunnar 

aptur; var jeg þá orðinn mjög þreyttur og slæpt“ 

ur; — fyrir þrábeiðni mína gat jeg fengið af 

henni að skoða ekki annað enn andlitið og þá 

höndina, sem fingurgullið var á, og þvoði hún 

þetta hvorttveggja meir með tárum sínum, €7n 

vatninu úr læknum, sem rann þar úr björgunum) 

og kyssti á munn hans optsinnis, svo illa séð 

hann var útlítandi og daunslæmur, tók fingur“ 

gullið af fingrinum og lofaði mjer svo að búa aptr 

ur um líkið, eins og jeg hafði áður gjört; síðan 

hjálpaði hún mjer til að bera það til jarðhúsannð 

og ljet jeg það liggja þar, því bæði var jeg orð“ 

inn örmagna af þreyta, og líka var orðið mjöð 

framorðið; vöktum við svo til skiptis yfir því U7 

nóttina. Þegar í dögun morguninn eptir tók Jég 

gröf við hliðina á leiði Don Cýrilló's; og lögð 

um við þenna vin vorn í hana. Lemelíe, 

ekki vildi koma nærri okkur meðan við vorum 2ð 

vinna þetta, kom ekki fyr enn daginn eptir, og 

fór þá að. segja ýmislegar frásögur í því sky 

að hafa af ekkjunni með þeim; en hún bað háð“ 

að hætta slíkri skemmtun, og sagðist ekki Vé“ 

sem 
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Svo ljettlynd, að hún huggaðist með þess konar 

Sbtir þvílíkan missir, fór þá nokkuð að sljákka í 

Snum, svo Concordía, sem var yfirkomin af 

Vökum og harmi, gat loksins farið að sofa, og 

tókum við þá einnig á okkur náðir þar skammt 

frá, En það leit svo út, sem þessi manneskja 

Yrði fyrir einhverjum sjerlegum Ááreitingum í svefni, 

vÍ hann gat aldrei legið kyr á nóttunni, og opt 

Stökk hann á fætur með aumkunarlegum hljóðum; 

Sar jeg spurði hann hvað til þessa kæmi, kvað 

ann því valda undarlega drauma, en jeg sá að 

Snlægt par að draga af honum og að hann skalf 

ur eins og hrísla, þó batnaði honum aptur inn- 

GB átta, svo hann gat farið að vinna ásamt 

Okkur, 
“ 

AÐ. kapítuli. 

Hljer Segir frá ástar- æði Lemelíe's, og hversu 

ann slasaði sig í því til bana, einnig synda- 

látningu hans áður enn hann dó. 

annig lifóum við nú 3 saman, hvert eptir geð- 
Þekkni sinni, því öll árægja okkar og rósemi var 

rfin með Leuven; við Concordía sátum opt 

A saman án þess að tala eitt orð hvort við 

tökin. þó var eins og við, hvort um sig, gætum 

ali bað af augnaráði hins, hvað í hjartanu bjó; 

vildi hvorugt okkar spyrja hitt, hvað það 
Ugsati, Loksins, að:4 vikum liðnum frá þessu 

hö Ormulegg tilfelli, dyrfðist Lemelíe að tala þann- 

11“. 
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ig við Concordíu einslega: „Madama! nú höf- 

um við bæði harmað hin sorglegu afdrif manns s2ð 

nógu lengi, hvað á nú til bragðs að taka? því 

„ekki er álna sýnna, enn að við hljótum að haf- 

ast við hjer á eyjunni langan tíma enn; þjer 7“ 

uð ekkja, og auðsjáanlega með barni, en til fl“ 

eldra yðar getið þjer á engan veg komizt; því 

hljótið þjer nú að giptast aptur, svo sæmd yððr 

skerðist ekki; nú eru hjer ekki aðrir karlmé€l" 

enn jeg og Albert, og efast jeg ekki um að 

þjer kjósið heldur mig, sem er eðliborinn mað! 

enn þenna skegglausa strák, sem er enginn maður 

hvorki að ætt nje atgjörfi; þess vegna vona jeg 95 

bið, að þjer takið mig fyrir bónda yðar, sjálfri yðl? 

til góðs, og getum við þá bæði lifað saman far“ 

sælléga, unz eitthvort skip kemur og flytur okkU" 

hjeðan. Jeg ímynda mjer að Albert sje ekki 

svo heimskur að mæla móti því, sem við viljU? 

bæði; gætið nú vel að því, sem yður er fyri 

beztu, því innan 8 nátta ætla jeg að gangð 

rekkju til yðar eins og rjettur bóndi yðar, sömu“ 

leiðis ætla jeg að gangast við barninu, seim þjef 

gangið með, eins og jeg ætti það sjálfur“ 00" 

cordía, sem ekki bjóst við góðu af hans brén"“ 

anda augnatilliti og ákefð, bað hann guðs vegn? 

að veita sjer ársfrest til að syrgja mann sinn, og 

hugsa sig vel um, en hann vildi ekki heyra það; 

heldur sagði hrokafullur: „Jeg hefi allt of leng' 

haft þig fyrir augum mjer án þess að geta noti 
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Þín, en fyrst hjer eru nú ekki aðrir enn vesal- 

Mennið hann Albeft, hirði jeg ekki um að fasta 

lengur fyrir þig, og viljirðu ekki að jeg taki þig 

Mauðupa, þá vertu mjer epirlát í þessu, og sofðu 

já mjer eins og eiginkona mín að 3 nóttum liðn- 

Um, en Játtu ekki Albert vita af þessu samtáli 

Okkar, ella mun hann skjótt ráða mig af dögum.“ 

ún þorði ekki að mótmæla neinu sakir hótana 

hans, en óðara enn hann var genginn burt, sagði 

ún mjer alla söguna; jeg undraðist þetta stór- 

Um, en held að einhver góður andi hafi blásið 

Mjer { brjóst að ráðleggja henni, að hún skyldi 

Standa í móti öllum árásum hans af fremsta megni, 

98 skyldi hún eiga vísa aðstoð mína, því upp frá 

Sssu skyldi jeg vandlega gæta hennar, og fyr 

áta líf mitt, enn að hún yrði ósæmd; — 8 dögum 

blir þetta var Lemelfe harla glaður, en jeg ljet 

hi. Jeg vissi ekki neitt af neinu; en um kvöld- 

ið, op hann ætlaði að framkvæma sitt óguðlega á- 

Orm, skipaði hann mjer með harðri hendi, aðjeg 

Skyldi ungir eins fara að sofa, því næsta morgun 

Ytðum við að vinna stritvinnu mikla, og ljezt jeg 

Mundi hlýða honum í því, svo honum líkaði við 

Mig; en nm miðnætti brauzt hann inn í svefn- 

'erbergi Concordíu, og ætlaði þegar að fara í 

ð At til hennar, hvað sem hún sagði; flýtti jeg 

mer þá á fætur og læddist hægt á eptir til að - 

Ytra hvað þau töluðu saman, en þegar hann 

Slótðist enn ólmari, og ætlaði hvorki að vægja á- 
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véxti kviðar hennar nje henni sjálfri, heldur nauðgð 

henni þar grátandi, brauzt jég inn í húsið, þeg“ 

ar hún, eins og við höfðum talað okkur sama? 

um, bað guð sjer til hjálpar, og leitaðist við Að 

telja um fyrir þrælmenni þessu; en hann stökk 

þá upp, þreif sverð sem þar var og hjó í höfuð 

mjer, svo blóðið rann niður um mig allan; flýtt 

jeg mjer þá aptur í herbergi mitt, en hann elti 

mig þangað og ætlaði að drepa mig út af, þreif 

jeg þá í ofboði bissu mína með bissustingnUm 

framan á, og setti hana fram undan mjer; €ð 

morðinginn hjó mig þá aptur í vinstri öxlina högg 

mikið, og flanaði um leið á bissustinginn, 879 

hann sat fastur í kviði hans, datt hann þá um 

koll og rak upp ógurlegt öskur, svo Concordíð 

kom lafhrædd út úr húsi sínu með ljós í hend- 

inni; sáum við þá að bissustingurinn hafði reki 

gegnum kvið hans og út um bakið; engu að síður 

dró hann sverðið út úr sárinu með vinstri hönd“ 

inni, og reyndi til að drepa annaðhvort mig eð? 

Concordíu með því; en jeg sætti lagi og sttig 

með öðrum fætinum á háls honum, og gjörði þan?“ 

ig þenna bölvaða fant hlífarlausan, batt höndif 

hans og fætur með snæri, ljet svo þenna hrafna“ 

mat sprikla þar stundarkorn, og hjelt að honum 

mundi snúast hugur. En það leit svo út Sem 

hann væri orðinn sjón- vitlaus, því þegar 007" 

corðía var búin að binda sár mín sem bezt húð 

gat og stilla blóðrásina, jós hann úr sínum bölý“ 
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aða munni hræðilegustu guðlöstunum, og í okkur 

Örgustu skömmum, ákallaði þrásinnis djöfulinn, 

bað hann liðsinnis, og gaf sig á hans vald með 

Sálu og líkama, svo framarlega sem hann vildi 

hefna dauða síns á okkur. Jeg fór þá að telja 

Um fyrir honum, setti honum fyrir sjónir hans 

Sndvaralausa líferni og hörmulegu afdrif, þar sem 

hann hefði orðið banamaður sjálfs sín, þegar hann 

hefði mað að drepa okkur. Concordía gjörði 

Einnig sitt hið bezta með að telja um fyrir hon- 

Um, það hann yðrast synda sinna, því enn þá 

Ynni hann, sakir guðs miklu miskunar, að öðl- 

ást náð og synda- fyrirgefningu; en mannfyýla 

Essi kreisti augun saman, nísti tönnum, og fjekk 

Ógnarleg flog af hinni vondu veiki, svo hann 

ftoðufeydi ; því næst fjell hann í ómegin, og lá í 

ví þangað til morguninn eptir, beiddi hann þá 

Með veikri röddu að gefa sjer að drekka; jeg 

Ærði honum hinn bezta svaladrykk, er til var, og 

Var það vökvi úr pálmaviði. Þenna drykk slok- 

aði hann í sig mjög græðgislega, og sagði síðan með 

lágri rögau: „Hvaða ánægju hafið þjer af því, 

Ertra Albert! að kvelja mig lengur, þar eð jeg 

Set ekkert mein gjört ykkur framar? auðsýnið 

Mjer þá miskunsemi að leysa hin hörðu bönd af 

öndum mínum og fótum, og skal jeg þá án af- 

Áráttar skýra yður frá stórglæpum mínum; en að 

bví búnu verðið þjer að gjöra hina síðustu bón 

Mína, gem er að reka mig í gegn og þannig stytta 
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samvizku - kvalir mínar og harmkvæli, það er.líka 

rjettvíst að þjer hefnið yðar á mjer, og vil jeg 

álíta það eins og hið mesta miskunarverk af mönn- 

um, því hjá guði á jeg enga náðar-nje miskun- 

arvon framar, heldur er þess fullviss, að mjer 

um endalausa eilífð er ætluð dvöl í ríki djöfuls- 

ins, og hef jeg fyrir mörgum árum selt mig hon“ 

um í hendur.“ Okkur blöskraði að heyra þessi 

orð, en þegar jeg var búinn að taka frá honum 

allan voða, leysti jeg hina hörðu fjötra af hönd- 

um hans og fótum og lagði hann svo upp í rúm, 

fannst honum þá sjer ljetta nokkuð, en ekki vildi 

hann lofa okkur að sjá eður snerta sár sitt, „eð 

mælti þannig til mín og Concordíu: „Yður sje 

kunnugt, að jeg er kominn af göfugri ætt í Frakk- 

landi, sem jeg vil ekki nefna, vegna þess jeg 

var álinn upp eins. og rjettur viðbjóður allra dyggðði 

þegar jeg var 18 vetra gamall, nauðgaði jeg al- 

systur minni til samræðis við mig, og þegar henni 

seinna fjell það vel í. geð, framdi jeg frændsem“ 

isspell með henni í 8 ár. þau 2 hórbörn er hún 

átti á þeim tíma, drap jeg og brenndi þau í deigl!- 

Foreldrar okkar komust smámsaman að okkar viðr 

bjóðslega líferni, og gjörðu sjer far um að rann“ 

saka það betur, en jeg komst á snoðir um það í 

tíma, og drap. þau bæði á eitri eina nótt. Eptir 

þetta ætluðum við systir mín að ferðast til Spá?“ 

lands eður Englands, látast vera hjón og ljúg? 

til nafns okkar; en önnur saurlíf hórkona kveikti 
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þá hjá mjer girnd til sín, svo systir mín, sem 

Jeg var búinn að svipta æru, eignum og sam- 

Vizku - rósemi, drap sig sjálf ásamt 3. barninu, sem 

hún var óljett að eptir mig, og ljet eptir skrif- 

lega játningu um okkar svívirðilega lifnað; en jeg 

afði naumast tíma til að komast úr landi undir 

Uppgerðar-nafni og í dularklæðum með minni nýju 

hóru.é ,, , Nú dró svo af þessum guðlausa manni, 

að hann mátti ei mæla, svo jeg varð að gefa hon- 

st eitt staup af pálmviðarvíni honum til styrk- 

Mgar, síðan hjelt hann áfram ræðu sinni á þessa 

leið: „Jeg finn það á mjer að jeg get ekki dá- 

10, fyr enn jeg er búinn að segja frá hinu helzta 

af mínu andvaralausa líferni; jeg ætla því að segja 

Ykkur frá því, að jeg flúði til Englands með 

óru minni, og drap þar ekki að eins hana sjálfa 

fyrir ótryggð við mig, heldur þar að auk 19 

Manneskjur aðrar, allar á eitri. Engu að síður 

Omst jeg í gott gengi við hina ensku hirð; en 

mín stjórnlausa metorðagirnd og lostasemi steypti 

skjótt Vegsæld minni og gæfu, er byggð var á svo 

Völtum grundvelli, svo jeg varð aptur að ljúga til 

Mafns míns og sigla frá Englandi í dularklæðum 

Eins og háseti í ítrustu örbyrgð og volæði. Jeg 

Varð loks svo heppinn að komast á hollenzkt vík- 

"Mgaskip, og gjörðist skjótt allgóður sjómaður; en 

ekki endast þær fáu stundir, sem jeg á eptir ó- 
aðar, til að segja frá, hversu jeg með eitur- 

Yrlunum, launmorði, drottinssvikum, og öðrum 
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vjelum hafðizt svo, að jeg varð skipstjóri. það 

lá við sjálft að jeg játaði syndir mínar í seinasta 

óveðrinu, sem kom á mig ásamt“ ykkur, og hef 

jeg aldrei lifað þvílíkt; en djöfullinn, er jeg hefi 

selt mig með sálu og líkama fyrir nokkrum árum, 

hefur aptrað mjer frá því, og látið mig verða 

enn gjörspilltari.“ ... Nú heimtaði hann apt“ 

ur pálmviðarvín, og þegar hann var búinn að 

drekka það, hvessti hann augun á Concordíð 

og mælti: —„Brjóstumkennanlega Concordía! 

biðjið guð að hughreysta yður, því nú verð jeg 

að rífa upp aptur hjarta - sár yðar, sem ekki €F 

enn gróið, og játa, að undir eins og jeg sá yður 

í fyrsta sinni, fór jeg að hugsa um, hvernig jé 

ætti að fara að því, að koma yður til að elska 

mig og fá yður til fylgilags. Átta sinnum reyndi 

jeg til að drepa mann yðar á eitri, meðan við 

vorum á skipinu, en vegna þess hann neytti opt“ 

ast matar og drykkjar ásamt yður, og mjer vár 

eins annt um líf yðar eins og sjálfs míns, þá tókst 

mjer það aldrei; en opinberlega hefi jeg aldrei þorað 

að ráðast að honum, því jeg vissi að hann vár 

mjer fremri að hug og karlmennsku; ekki tókst 

mjer heldur að ráða hann af dögum með svikum; 

því jeg óttaðist að þjer munduð þá verða svar“ 

inn óvinur minn; unz djöfullinn og mín bölvaðð 

lostagirnd bljes mjer því í brjóst, að sæta lagi 

og hrinda manni yðar ofan fyrir klettinn.“ - * * 

Þegar Concordía heyrði þessi skriptamál hans 
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lá við sjálft að hún fjelli í ómegin, en jeg stökkti 

á hana ilmvatni, sem hún hafði hjá sjer, og hug- 

hreysti hana sem bezt jeg gat, þó jeg væri mjög 

Sorgbjtinn sjálfur; hresstist hún svo við það, að hún 

Sat rólega hlýtt á það, sem eptir var af þessari 

skelfilegu frásögu; og tók Lemelíe þá aptur þann- 

Íg til máls: „Maður yðar, Concordía, var að 

Banga upp á klettinn og syngja fagran morgun- 

sálm, gá hann þá að jég var hinu megin klettsins 

9g miðaði á eitthvað með bissu minni. Hann, varð 

Mjög hræddur, jafnvel þó jeg miðaði ekki á hann, 

heldur á fugl, sem var beint fram undan mjer, 

En hann styggðist við komu manns yðar og flaug 

burt. Jafnvel þó djöfullinn hvíslaði því nú að mjer, 

að jeg skyldi sæta svo góðu tækifæri til að drepa 

hann, hjelt jeg þó ráðlegra að beita hrekkjabrögð- 

im, fleygði því bissunni frá mjer, hljóp til hans, 

faðmaði hann að mjer og sagði: „„Elsku vinur! jeg 

sje að bjer: hafið illan grun á mjer og hugsið, að jeg 

Sitji um gg yðar; hættið þjer nú að gruna mig um 

bað, cðá skjóti mig þegar í stað; því jeg vil héld- 

Ur deyja, enn lifa í óvingun við yður á eyði- ey 

Essari,“6 Fann faðmaði mig þá að sjer, kyssti mig 

08 hjet mjer 'hollri vináttu sinni framvegis, en hvatti 

Mig jafnframt til að haga mjer ráðvandlega og guð- 

lega þaðan í frá. Jeg hjet öllu fögru og kvaðst 

Mundi fara að ráðum hans, og urðum við svo ept- 

ytra áliti beztu vinir; síðan lokkaði jeg hann með 

fær 03 blíómælum smámsaman upp á efsta tind 
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klettsins, og ljezt jeg hafa sjeð þaðan skip út í reg- 

in hafi, en þegar hann, glaður í huga af að sjá 

skipið, var kominn efst á klettsnösina, hratt jeg hon- 

um fram af einmitt á þeim stað, er jeg vissi að 

hvert hans bein mundi brotna. þegar jeg vissi að 

hann hlaut að vera dauður, gekk jeg þaðan með 

ótta og skelfingu, því mjer gátu ekki úr minni liðið það 

orð úr morgunsálminum, sem hann söng: „„þókn“ 

ist þjer, guð! að taka mig til þín, þá mun 

vissulega dauði minn verða mínam til 

huggunar, hversu sviplegur og hörmule gs“ 

ur sem hann kann að verða;““ unz djöfullinn 

og mínar saurugu gimdir hresstu huga minn aptr 

ur, og kenndu mjer hvernig jeg skyldi að fara fram- 

vegis.“ Nú fór málrómur hans að verða mjög véik- 

ur og Óskír, þó mælti hann enn fremur: „Mitt ó- 

guðlega og níðingslega framferði getur betur og €pÍ“ 

irtakanlegar sannfært yður um allt þetta, heldur 

enn jeg, sem orðinn er harla málstirður; og yðuh 

herra, Albert! var einnig dauðinn ætlaður fyrir 

löngu, ef þjer hefðuð reynt til að ríra ánægju mínd, 

og ekki viljað hlýða mjer eins og húsbónda yðari 

en forlögin hafa nú snúið því á annan veg, er þjér 

þó að óvilja yðar, hafið sært mig til ólífis. Ææ! 

látið nú mín stundlegu harmkvæli hætta, hefnið vind 

yðar og yðar sjálfs, og látið mína aumu sál farð í 

þann stað, sem henni er ætlaður, til þess hún kvelj- 

ist þar um alla eilífð, því hjá guði eiga þvílíkir 

stórglæpamenn, eins og jeg er, enga náðar - njé 

|=) 
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Miskunarvon.“ Að svo mæltu þagnaði hann og lá 

kyr, en við Concordfa leituðumst við með hugg- 

Unar-orðum heilagrar ritningar að frelsa sálu hans 

Úr klóm djöfulsins; en eyru hans voru aptur byrgð, 

Og vissum við ekki fyr til enn hann var búinn að 

reka sig í gegn með hníf, sem hann hafði náð, og ljet 

Svo líf sitt með hræðilegu öskri. Við Concordía 

Vissum í fyrstu ekki sakir ótta og ákafrar hryggð- 

ar, hvað nú skyldi til bragðs taka, þó dró jeg hann 

að lítilli stundu liðinni burt og dysjaði hann eins 

og skynlaust dýr, því það var samboðið líferni hans. 

Sjerhverja manneskju, sem ekki er orðin gjörspillt, 

hlýtur að hrylla við svo viðurstyggilegum löstum og 

andvaraleysi. Jeg fyrir mitt leyti mátti telja mig 

Sælan, að geta komizt undan hans morðingjalegu 

Árásum, jafnvel þó jeg tæki mestu þraut út í sár- 

inu, sem hann hjó mig, og sem varð öldungis út- 

hverft, af því jeg varð að reyna svo mikið á mig 

Meðan jeg var að dysja þrælmenni þetta. 

20. kapítuli. 

Hjer segir Albert frá sorg þeirra, veikindum sín- 

Um, barnburði Concordíu og giptingu þeirra. 

Þegar Jeg kom heim aptur frá þessu verki, var 

/Oncordfa, sem nú var orðin ein eptir hjá mjer, 

Mjög harmþrungin; og þar eð jeg var sú eina mann- 

fskjan, sem var sjónarvottur að sorg hennar, og 

"ssi af hverju hún var sprottin, en kenndi sárt í 

brjósti um hana sakir guðhræðslu hennar og annara 
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dyggða, þá fór jeg að gráta ásamt henni; ljetum 

við þetta ganga allan daginn, neyttum hvorki mat- 

ar nje drykkjar, en vorum einlægt að sýta, grát? 

og barma okkur. Loksins fór jeg að hugsa út Í 

það, að þessi hóflausa hryggð bætti ekkert úr raun- 

um okkar, en að við þar á mót styggðum guð með 

henni, hressti því upp hugann og bað Concordíl 

að vera þolinmóða og stilla harm sinn, og tókst 

mjer það að nokkru leyti, svo við ásettum okkur 

að leggja ráð okkar í guðs hönd, fela honum öll 

vor efni og bíða þess með þolinmæði, er honum 

þóknaðist að láta fram við okkur koma. Síðan 

þerruðum við tárin af augum okkar, hörkuðum af 

okkur, átum og drukkum eptir þörfum, og fórum 

svo að hátta sitt í hverju rúmi í sama herbergi, 08 

lásum kvöldbænir okkar. Concordía sofnaði sætt, 

en mjer kom valla dúr á auga sakir óþolandi 

verkjar, sem jeg hafði í sárinu, því ekkert var til 

að leggja við það, og ljerept að eins vafið um það ; 

í dögunina sofnaði jeg litla stund, en hrökk upp 

við það að Coneordía var að gráta og bar sig 

aumlega, hugsaði jeg að hana mundi dreyma illá, 

fór á fætur og ætlaði að vekja hana með hægð, 

en hún settist þá upp á móti mjer, flaut öll í 

tárum og sagði: „Æ, herra Albert! nú ætlar 

eymd mín að keyra fram úr hófi, æ, herra guð! 

miskuna þú mjer og láttu mig ekki örvinglast, Þú 

veizt, að jeg hef alla æfi mína hatað lauslæti og alls 

konar saurlifnað, en álitið skírlífi æðsta hnoss mitt 



175 

Áð sönnu ljet jeg hina áköfu ást ginna mig til að 

fara leynilega úr foreldra húsum með manni mín- 

tím, en þess vegna hefi jeg nú þegar sætt þungri 

hegningu. — En — rjettláti guð! reiðstu ekki sakir 

ESsara minna gálausu orða, og refsa mjer hjer í 

heimi fyrir syndir mínar, en láttu mig ekki gjalda 

Þeirra annars heims. því næst sló hún saman hönd- 

Um af ofurharmi, svitnaði af hræðslu, hljóðaði og 

Veltist um í ráminu eins og ormur. Jeg vissi nú 

ekki gakir ótta og skelfingar hvað jeg átti til bragðs að 

taka, því gkki var annað sýnna, enn að Concordfa 

Mundi gefa upp öndina þessa sömu nótt, og skilja 

Mig einan eptir á eyju þessari sviptan samvist- 

Um manna og liðveizlu. þessi sorglega tilhugs- 

tn og eymd hennar fjekk svo mjög á mig, að jeg 

fjell á knje og bað guð grátandi um hjálp og hug- 

Svölun, eins og jeg ætlaði að neyða hinn almáttuga 

AL að miskuna mjer og Concordíu. Hún fór nú 

að Verða rólegri, en jeg reis á fætur, því jeg ótt- 

Aðist að hún mundi vera liðin í öngvit eða jafnvel 

dáin; en hún vár þá farin að hressast nokkuð, og 

Sladdist jög mjög af því, þó var hún enn ákaflega 

örmagna, Tók hún þá í höndina á mjer, lagði hana 

á hjarta sitt, sem barðist ákaft og mælti: „það er 

Nú komið að því, minn kæri Albert! að guð ætlar 

Mt reyna dyggð okkar beggja. Jeg ætla þá að segja 

J0ur frá því, vinur minn og einka aðstoð í heimi 

Sssum, að jeg er lögst á gólf. Sakir yðar hjart- 

Mæmu bæna hefur hinn alvaldi veitt mjer hug- 
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svölun í harmkvælum mínum og held jeg að jeg 

eigi yður næst guði líf mitt að launa; en jeg bið 

yður sakir guðs miskunar, að þjer í þessu ásigr 

komulagi mínu látið skírlífi yðar, guðsótta og aðrar 

dyggðir yfirbuga físn holdsins, saurugar hugsanir 

og alla þá fyrirhöfn, sem þjer hljótið nú að hafa 

mín vegna; því jeg er þess fullviss, að engin freist- 

ing, sem kemur utan að, getur sigrast á skírlífi okk- 

ar, ef við að eins upprætum allan saurugleika úr 

hjörtum vorum.“ Að svo mæltu lagði jeg vinstri 

höndina á brjóst hennar, en rjetti hina hægri upp 

og sagði: „Ástkæra Concordíá! jeg sver yölf 

þann eið, að jeg að sönnu virði yður og elska frem“ 

ur öllum öðrum kvennmönnum, sem jeg hefi sjeð, 

og mun halda því: fram, þó mjer með guðs aðstoð 

auðnist að komast í manna samfjelag; en um það 

megið þjer vera fullviss, að þessi ást mín til yðar 

er enganvegin sprottin af lostagirnd, heldur elska 

jeg yður einungis sakir dyggða yðar, og hefi hinn 

mesta viðbjóð á öllu lauslæti og girndarbruna, 807 

Lemelíe ljet í ljósi. þar á móti lofa jeg Y0ð 

því, að meðan við hljótum að búa hjer saman, skal 

jeg dyggilega aðstoða yður á allan hátt, og þó Jéð' 

Þegar fram líða stundir, kynni girnast að €i8? 

yður, þá skal jeg ávalt kæfa niður þá löngun mÍÐð 

svo jeg styggi yður ekki, en kosta kapps um að kom? 

yður hvort sem þjer viljið, og verja til þess helð“ 

ing auðæfa þeirra, sem hjer eru saman komin; þ 

heldur vil jeg alla æfi mína vera óánægður 08 úr 
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kvæntur, enn áreita æru yðar og dyggð. á nokkurn 

hátt og særa með því samvizku mína; reiðið yður 

því óhult á þetta loforð mitt, og kref jeg guð og hans 

heilögu engla til vitnis um það; hressið því upp 

hugann og verið glöð; guð gefi að þjer komið hægt 

Miður, og treystið því, að jeg muni liðsinna yður 

EÞtir megni; spillið ekki heilsu yðar með óþarfri og, 

ef til vill, hættulegri blygðunarsemi, en reiðið yó- 

Ur á skírlífi og dyggð okkar beggja, sem ekki mun 

bila í Þessari miklu neyð. Jeg hefi þá öruggu von 

öl Suðs, að hann styrki okkur til að bera þessa ítr- 

Ustu eymd vora og armæðu, og að þjer með til- 

Styrk mínum öðlist aptur heilsu yðar óg ánægju; 

Segið mjer því hispurslaust hvað þjer viljið jeg gjöri 

98 útvegi yður til nota; guð mun sjálfur kenna 

05s hin þegtu ráð í þessu vandasama efni.“ því 
hæst kyssti þessi hreinlífa kona á hönd mína, kvaðst 

ngan Veginn efast um ráðvendni mína, og bað mig 

Síðan 35 kveikja eld fyrir utan húsið og hafa þar 

Öl bæði heitt og kalt vatn, því hún mundi með 

Suðs hjálp bráðum verða ljettari. Jeg flýtti mjer 

Sem mest Jeg mátti að gjöra þessa bón hennar; en 

Þegar Jeg að því búnu ætlaði að vitja um hana 

SDtur, var ástand hennar orðið allt öðruvísi, því 

rúmföt hennar láu hingað og þangað um húsið, hún 

SÁ sat á undirsæng á miðju gólfinu, hinn stóri 

lampi stóð við hlið hennar, og hennar nýfædda 

ir Já sveipuð í 2 svæflum frammi fyrir henni, 

8 kynnti mjer komu sína í heiminn með því að 

12 
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gráta. Jeg varð öldungis frá mjer numinn af gleði 

og undrun; en varð nú eptir beiðni ConcordíU 

í fyrsta sinn að gegna ljósmóður störfum, og tókst 

mjer það vonum fremur, svo jeg gat skilað móður“ 

inni aptur þessu fallega barni hreinu og þokkalegt 

og var þá farið að birta af degi; lagði jeg því 

Concordíu, sem var furðanlega hress, í rúm henn“ 

ar og bjó vel um hana, ætlaði svo að ganga út öl 

að skjóta eitthvert veiðidýr og safna ýmsum heil“ 

næmum jurtum í súpu, því vistir okkar veru nú 

mjög að þrotum komnar. En hún bað mig að bíða 

enn litla stund, og annast það sem nauðsynlegast 

væri af öllu, nefnilega að skíra hennar litlu dóttr 

ur, því óvíst væri hvað lengi hún kynni að lifa, 

og játaði jeg það satt að vera; skírði jeg þá barn“ 

ið eptir ávísun heilagrar ritningar og nefndi það 

Concordíu eptir heiti móður þess. því næst gekk 

jeg út með bissu mína, þó jeg væri mjög illa til 

reika, þreyttur og máttfarinn, kom þá feitur 0É 

fallegur hjörtur á móti mjer fyrir ofan stífluna séð 

við höfðum hlaðið, og skaut jeg hann þegar til 

dauðs; en örðugt veitti mjer að koma þessú stól? 

dýri heim; þó varð mjer þetta verk ljettbært, því 

bæði þurfti sængurkonan og jeg að fá staðgóðað 

og hollan mat og jurtir; síðan bjó jeg til góðan 

miðdegisverð í mesta skyndi, og neyttum við hans 

bæði með beztu matarlyst. þegar við höfðum má“ 

ast, kvartaði Concordía um að sjer væri illt 

fremur venju, og um kvöldið fjekk hún kölduflog; 
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Sem hjeldust við alla nóttina, og olli það mjer mik- 

ils angurs og hræðslu, svo það sannaðist á mjer, 

dð „fleira er sárt enn á sjálfum liggur.“ 

Við áttum að sönnu dálítið eptir af læknis- 

dómum, en jeg þorði ekki að gefa henni þá inn, 

því jeg vissi ekki nema henni kynni að vesna af 

því; og var það mikil yfirsjón af herra Leuven, 

að hann skyldi ekki hafa búið sig betur út með 

bess háttar. Þannig sat jeg nú alla nóttina hjá 

rúmi hennar, þurkaði svitann af andliti hennar og 

höndum, lagði þess á millum kælandi laufblöð vie 

Ennið á henni, og bað guð að bæta úr raunum 

okkar og volæði. Undir morguninn sofnuðum við 

bæti og sváfum hjer um 3 klukkustundir, en þeg- 

ar hún vaknaði aptur fjekk hún sömu hitaflogin, 
en miklu ákafari framan af deginum.  Concor- 

día litla fór nú að gráta sáran, held jeg það 

hafi verið af sulti og þorsta, og jók það mjög á 

hugarangur vort, því móður hennar gat ekki gefið 

henni einn dropa úr brjóstum sínum. Jeg fór þá 

a hugsa um að reyna til að ná nokkrum geitum, 

Sem mjólk væri í, en þær voru orðnar svo styggar 

af sífeldri skothríð, að jeg átti engan kost á að ná 

im, og var jeg þó að elta þær fullar 3 klukku- 

stundir. Þegar jeg kom heim aptur, voru mæðg- 

Urnar enn aumlegar á sig komnar, heldur enn þeg- 

ár jeg skildi við þær, svo þær gátu valla bært var- 

"mar fyrir máttleysi; hafði jeg þá engin önnurráð, 

fan að dreypa á þær vatnsblönduðum pálmvitar- 

12* 
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vökva. þær hresstust nú dálítið við þetta, og datt 

mjer þá í hug enn betra ráð, hljóp því burt 03 

sótti tægju sem full var af ávöxtum, voru þeir á“ 

þekkir kirsiberjum, en miklu stærri, braut hýð- 

ið utan af þeim, og bjó til úr kjarnanum einkar 

sætan og ljúffengan drykk, og bragðgóða súpu, sed 

jeg gaf barninu til svölunar, og hresstist það vel 

af því. Concordía grjet fögrum tárum af gleði, 

er fengin var fæða handa barni hennar; hún smakk- 

aði þenna góða drykk eptir beiðni minni, og end“ 

urnærðist vel af því; og þegar jeg varð þessa val, 

skaut jeg á frest öllum miður áríðandi störfum, 08 

„jet mjer að eins annt um að safna svo miklu 8€D! 

jeg gat af ávexti þessum og brjóta hýðið utan 

af honum; þó gat jeg ekki búið meira til áf 

drykk þessum enn til eins sólarhrings í senn, því 

ef hann var geymdur lengur, fór hann að skemm- 

ast og dofna. 

þannig var nú nægilega sjeð fyrir fæðu handa 

barninu, og 4 dögum síðar gat móðirin farið að 

leggja það á brjóst, og á 6. degi steig hún SÍ 

sæng hress og heilbrigð, og gekk til vinnu, þó jég 

rjeði henni frá því. Við þökkuðum hinum almátt“ 

uga af heilum hug með söng og bænahaldi fyrir has 

auðsjáanlegu hjálp og varðveizlu, og hjeldum að 

raunum okkar mundi nú að mestu vera af ljelti 

en það var öðru nær, því nú lagðist jeg veikur, 0$ 

kom það til af því, að jeg gat ekki eins vel hirt 

um höfuðsár mitt, eins og það sem jeg hafði á ösl- 
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inni, varð það því svo úthverft að 12 dögum lión- 

Um, að allt höfuðið stokkbólgnaði og brunakalda 

hljóp í mig allan. Concordía endurgalt mjer 

nú dyggilega aðhjúkrun þá og alúð, sem jeg hafði 

duðsýnt henni meðan hún var veik, því hún þjón- 

aði og hjúkraði mjer betur enn barni sínu; — hún 

bvoði sár mín í brjóstamjólk sinni, og lagði við þau 

klúta, sem vættir voru Í henni; við höfuð mitt, 

hendur og fætur lagði hún laufblöðin, sem henni 

höfðu komið að svo góðum notum, og leitaðist þar að 

Auki við að endurnæra mig með góðum og hollum 

Mat 69 drykk; en í 10 daga kom þetta allt að engu 

taldi, og fór sjúkdómurinn enn meir vesnandi; varð 

Concordfa þess skjótt vör, hvað vel sem jeg 

Teyndi til að harka af mjer, og ætlaði hún þá að 

Verða óhuggandi, en jeg bað hana umfram allt að 

láta ekki harm sinn úr hófi keyra, því jeg hefði 

Á staðföstu von til guðs, að hann mundi gefa 

Mjer heilsuna aptur; en hún gat samt sem áður 

' Ekki gefag hryggð sína; varð jeg því að liggj graf- 

kyr á nóttunni og látast sofa, þó mjer kæmi opt 

ekki dúr á auga sakir sárindanna í 2 sólarhringa, 

ÖL þess hún gæti fengið einhverja hvíld. Einu 

Sinni rann á mig sætur svefn rjett í dögunina, 
Þótti mjer þá Don Cýrilló de Valaró sitja hjá 

"mi mínu, taka í höndina á mjer með miklum blíðu- 

SÍÐ og mæla þessum orðum: „góði, ráðvandi A I- 

ótt! hvað kemur til þess að þú kynnir þjer ekki 

kur rit mín sjálfum þjer til góðs; notaðu vökvann 
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úr þessari jurt, sem jeg nú sýni þjer í draumi, 05 

vex nóg af henni rjett fyrir utan jarðhúsið, treysti 

því svo óhult að guó muni láta sár þín. gróa; €n 

lestu betur rit mín eptirleiðis, því þau geta frætt 

þig og niðja þína um margt nytsamt.“ Jeg hrökk 

upp og seildist eptir jurtinni, sem mjer þótti Don Cý- 

rilló rjetta að mjer, en varð þess þá var, að þetta 

var ekki nema draumur; Concordía spurði mig 

þá grátandi hvernig mjer liði, en jeg bað hana verð 

með glöðu geði, því guð mundi bráðum hjálpa mjer 

og sagði henni svo drauminn; þurkaði hún þá óð- 

ara af sjer tárin og sagði: „Vinur minn! þettð 

hefur sannlega ekki verið draumur, heldur guðleg 

vitran.  Hjerna eru rit Don Cýrillós, leitið nú 

rækilega í þeim, en jeg ætla á meðan að fara 05 

tína dálítið af jurtum og grösum, og ef þjer finn- 

ið meðal þeirra jurtina, sem þjer þóttust sjá í svefn“ 

inum, þá skulum við í guðs nafni hafa hana yður til 

lækningar.“ Hún færði mjer þá hin umgetnu rit, ljef 

ljós við rúmið hjá mjer og skundaði síðan burti 

en jeg fann skjótt þann kafla, er við Leuveð 

höfðum hlaupið yfir, var fyrirsögnin fyrir honum á 

latínu og hljóðaði þannig: „Ávísun um það, hverst 

jeg hefi læknað þá áverka og meiðsli, er jeg OP“ 

lega fengið hefi á mínum ármæðusömu lífsstundum-“ 

Jeg fór yfir þenna kafla svo fljótt sem jeg gat, þó 

jeg væri ekki sterkur í latínu, og var þar svo greini- 

lega lýst mynd og nytsemi læknisgrass þess, er PO? 

Cýrilló hafði haft við, bæði þegar hann höfði 
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höggvið sig með öxi sár mikið á fótinn, og þeg- 

ar trje datt einu sinni ofan á hann, að jeg gat 

€kki efast um, að það væri sama jurtin, eins og 

SÚ sem hann hafði sýnt mjer í svefninum. En 

Meðan jeg var að hugsa út í þetta, kom Con- 

Cordía aptur með svuntuna fulla af alls konar 

Jirtum; þegar jeg var litla stund búinn að leita 

nan um þær, sá jeg þá jurt, er Don Cýrilló 

hafði lýst í ritum sínum, og sem mig hafði dreymt; 

Við fórum nú með hana eptir fyrirsögn Cýrillós 

08 bjuggum líka til eins konar plástur úr vaxi, 

biki og hjartartólg, bundum svo sár mín, og lögð- 

um jurtina mulda nálega um allan líkamann, og 

batnaði mjer svo vel af. þessu, að jeg varð alheill 

heilsu minnar að hálfum mánuði liðnum. Við Con= 

Cordía höfðum nú bæði lært að meta hve dýr- 

Mætt hnoss að heilbrigðin er; og guldum við guði 

Þakklætisfórn vora með lofsöngum og bænum, fór- 

Um svo a% ráðgast um, hvað við ættum að vinna 

degi hverjum til að koma, búskap okkar í gott 

horf, gyg allt væri á teiðum höndum þegar á 

byrtti að halda. Concordía gat ómögulega fellt 

Sig við að hafast við í jarðhúsunum nætur og daga, 

ó þau væru einkar hagkvæm; fór jeg því að 

byggja lítið en hentugt hús ásamt. eldhúsi uppi á 

hæðinni hjá hinum fagra laufskála, og bjó þar til 

dálítinn kjallara, svo við gætum geymt ölföng okk- 

Sr í honum og sömuleiðis nýtt kjöt, svo það 

Skemmdist ekki í hitanum. því næst smíðaði jeg 
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í hjáverkum hentuga en ósnotra vöggu handa 

litlu stúlkunni, og þótti móður hennar ofboð vænt 

um það, svo hún hefði ekki látið hana fala fyrir 

stórt gullstykki, og litlu stúlkunni þótti svo gott 

að láta vagga sjer, að við höfðum mestu skemmt- 

un af að horfa á það. — Allt það sem við áttum 

til af korni, og sem við höfðum týnt saman á eyju 

þessari innan um Áávextina, sem uxu sjálfkrafa, 

voru hjer um 3 skeppur af evrópeiskum rúgi, 

ein skeppa af hveiti, 4 skeppur af byggi og ? 

stórir seékkir af hrísgrjónum, sem við möluðum, 

sálduðum og nærðum svo barnið á því, en annan 

sekkinn af þeim geymdum við til útsæðis ásamt 

hinu korninu; auk þessa áttum við næstum 2 

skeppur af baunum, og svo ekki annað af al- 

þekktum ávöxtum, en þess meira af öðrum, sem 

við þekktum ekki, og sem við smámsaman lærð- 

um að færa okkur í nyt, þegar okkur fór að 

vanta korn til brauðgerðar; en ekki fengum við 

að vita hvað þeir hjetu eða hvernig bezt væri að 

hagnýta þá, fyr enn mörgum árum seinna, €F 

Hróbjartur Hylter, sem varð maður Con- 

cordíu litlu, sagði okkur frá því. Jeg varði 3 

stundum kvöld og morgna til akuryrkjunnar, €in- 

mitt þar sem hinn stóri aldingarður er núna, því jé8 

áleit þenna stað bezt fallinn til þess, vegna þess 

hann var svo skammt frá, og jeg átti svo hægt 

með að verja hann fyrir villidýrunum; en hinar 

aðrar stundir dagsins, — að frá skildum mið" 
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degis -stundunum, þegar hitinn var mestur, sem 

Jeg varði til að lesa og bóka allt sem við bar, — 

Starfaði jeg hitt og þetta, hlóð girðingar, veiddi 

Seitur og annað ungviði lævíslega og lokaði það 

þar inni; Concordía hafði mikið gaman af þessu 

hyski, gaf því að jeta og drekka á hverjum degi og 

Björði mylku geiturnar smámsaman svó gæfar, að 

bær komu sjálfkrafa og lofuðu henni að mjólka 

Sig; drukkum við svo mjólkina eptir þörfum, en 

bjuggum til osta og smjör úr því sem afgangs 

Var, og að mánuði liðnum var jeg búinn að ná og 

loka inni 20 mylkar geitur, helmingi fleiri geldar 

98 9 ung villidýr. Við hlökkuðum mjög til korn- 

Uppskerunnar, því okkur var farið að langa til að 

fá alminnilegt brauð, en urðum nú í þess stað að 

Nota sgðna lifur úr veiðidýrunum, kom okkur því 

Osturinn og smjörið í góðar þarfir. þannig lifð- 

um við nú hina heitustu sumarmánuði sæmilega 

ánægð, nema þegar umliðnar raunir rifjuðust upp 

fyrir okkur, en við leyndum tilfinningum vorum 

98 hugsunum um það efni sem mest við máttum 

hvort fyrir öðru, til þess að ýfa ekki aptur hjarta- 

St vortjsom maeinabt vet gróið, og þannig gjöra 

Að Vora enn leiðinlegri, eður láta svo sýnast, sem 

Við mögluðum á móti ráðstöfun forsjónarinnar og 

áfellisdómi guðs. 

Við höfðum mikla skemmtun af vínberjatekj- 

' Og fengum við 200 könnur af vínberja- 

auk þess sem við drukkum á degi hverjum, 

unni 

legi 
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fylltum einnig 2 sekki stóra með þurkuð vínber, 

og var það góð búbót. það leit svo út, sem 

þegnum okkar, öpunum, þætti fyrir þessu, og 

hefur þeim sjálfum, ef til vill, þótt þessi ágæti 

ávöxtur góður, einnig höfðu þeir skemmt mik 

ið af keskni sinni; en þegar jeg var búinn áð 

skjóta nokkrum sinnum í hóp þeirra tómu púðri, 

fóru þeir sakir ótta að verða hlýðnari og þægari- 

Ekki veit jeg hvernig það atvikatist, að Con- 

cordía fann einu sinni apa meðallags stóran, sem 

lá undir eik einni og bar sig aumkunarlega, því 

hægri apturfótur hans var. brotinn. þó henni 

væri ekki sjerlega vel við þessi dýr, þá gat hún 

ekki að sjer gjört að kenna í brjósti um aumingja 

Þenna, hjúkraði honum því sem bezt hún gab 

batt klút utan um brotna fótinn, og tók jafnvel 

þenna vesæla sjúkling upp í kjöltu sína og sét 

undir honum þangað til jeg kom, sagði hún mjer 

þá alla söguna: Við bárum nú þenna apa heim 

til húsa vorra, lögðum plástur við:fótinn og bjugg“ 

um til umbúðir utan um hann, lögðum svo ap“ 

ann þar sem vel fór um hann, breiðdum ofan á 

hann og fórum. svo aptur: til vinnu vorrar, En 

þegar jeg kom heim aptur um miðdegið, varð 

mjer heldur enn ekki bilt við, því þar voru koma“ 

ir 2 gamlir apar, sem stóðu hjá sjúklingnum, 08 

hafa það án efa verið foreldrar hans. Jeg vissi 

ekki í fyrstu hvort mjer væri óhætt að trúa þeim, €n 

mjer sýndust þeir vera svo daprir og auðmjúk- 
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ir, að jeg áræðdi að koma nær þeim, klappaði 

hægt á höfuð hins veika, skoðaði fótinn á hon- 

Um og sá að hann hafði legið grafkyr, klappaði 

Jeg honum þá enn betur og gaf honum góða á- 

Vexti að jeta. Gömlu aparnir ásamt hinum veika 

fóru þá að sleikja hendurnar á mjer svo sem í 

Þakklætisskyni, struku um föt mín og fætur með 

framlöppunum og voru svo skikkanlegir, að jeg 

Sat ekki annað að þeim fundið enn það, að þeir 

máttu ei mæla. þegar Concordía kom þang- 

að, fannst henni mikið til um einlægni þessara skyn- 

lausu skepna; veiki apinn rjetti þegar fótinn fram 

á móti henni; eins og hann vildi biðja hana vel- 

komna, og þegar hún kom nær honum, hafði hann 

Við alls konar fleðulæti, sleikti hendur hennar 

08 ljet svo blíðlega að henni, að. jeg hafði mesta 

Saman af að horfa á það; — gömlu aparnir hlupu 

þá burt, en komu aptur um kvöldið, og færðu 

Okkur 9 stórar hnetur, stóð hver þeirra hjer um 

12 Merkur, og brutu þeir svo laglega skurmið 

Utan af þeim með steinum, að kjarninn var heill og 

Ókemmaur, rjettu hann svo að okkur mjög hæ- 

Versklega og þótti vænt um, er þeir sáu að okk- 

Ur fjellst vel á hann. Að sönnu vissi jeg ekki þá 

Að þetta voru Cocos- hnetur, en okkur þóttu 

Þær svo góðar, að jeg fór og læddist á eptir gömlu 

ÝPunum, og kom loks þar að, er 18 trje stóðu á 

Ofurlitlum bletti, sem öll báru þenna ávöxt; en 

tVorki jeg nje Concordía vorum svo sólgin í 
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sætindi, að við borðuðum allar hneturnar, heldur 

stungum við þeim víða niður í jörðina, og því eru 

hjer nú nokkrar þúsundir Cocos-trjáa á eyj- 

unni, og eru það ekki all- lítil hlunnindi. En af 

öpunum er það að segja, að veiki apinn varð al- 

heill að 6 vikum liðnum, og vildi hvorki hann nj€ 

gömlu aparnir skilja við okkur upp frá því, en 

komu þar á móti með 2 apa aðra; þannig gengu 

þessir 5 apar sjálfkrafa úr flokki fjelaga sinna, 

og ljetu sem þeir hefðu einlægt átt heima bjá 

okkur. Fullorónu aparnir gjörðu okkur ekkert til 

meins; þeir hermóu allt eptir, sem þeir sáu okkur 

gjöra, og fórum við skjótt að hafa mikil not af 

þeim, því við ljetum þá safna saman og bera til 

okkar ýmsa ávexti, og þurftum við ekki annað 

enn fá þeim poka til að láta þá í; þar að auki 

sóttu þeir eldivið langt að og báru heim í eld- 

húsið, vögguðu barninu til skiptis, sóttu vatn Í 

fötur, sem við hengdum upp á þá, og gjörðu ná- 

lega allt, sem þeir sáu til okkar, eða við kennd- 

um þeim, svo við höfðum ekki að eins mikinn 

ljettir af þeim við vinnu vora, heldur skemmíð 

þeir okkur líka einatt með skrípalátum sínum; €? 

ungu aparnir skemmdu stundum fyrir okkur, því 

þeir voru mjög galsafullir og ósvífnir; en þegar 

við sáum að gömlu aparnir hirtu þá rækilega fyr“ 

ir það með höggum og slögum, vildum við ek 

níðast á þeim líka. Samt sem áður hafði jeg áð 

vallt illan grun á þessum hálfskynugu skepnu 
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þó þeir ljetust vera svona hollir og dyggir; bjó 

því til handa þeim ramgjört en rúmgott hús með 

Sterkri hurð fyrir, ljet hvern þeirra hafa bæli út- 

af fyrir sig til að liggja í, og sömuleiðis borð, 

bekki og ýmislegt leikfang, lokaði þá svo þar inni 

Ekki að eins á nóttunni, heldur einnig á daginn 

Þegar mjer leizt. Þegar jeg varð þess var, að 

Sólin fór að fjarlægjast okkur með sínum blíðu 

Stislum, og fremur fór að verða votviðrasamt, 

Yrkti jög jörðina mjög kostgæfilega með tilstyrk 

Oncordíu eptir tilsögn Don Cýrilló's, en 

Seymdi þó dálítið af hverri korntegund til vonar 

8 vara, ef útsæðið kynni að skemmast eða upp- 

Skeran mistakast á einhvern hátt; en af hrísgrjón- 

Um áttum við eptir fullar 2 skeppur, og var jeg 

þó búinn að sá þeim í 2 stóra akra. Að þessu 

búnu hjeldum við ráðlegast að fara að sjá okkur 

fyrir Vetrarforða; skaut jeg þá nokkrar geitur og 

ýms veiðidýr og saltaði kjötið niður, hafði jeg þá 

mikið gagn af öpunum, því jeg ljet þá bera salt- 

ið á bakinu frá saltnámunum og heim að jarð- 

húsum Okkar; því næst bárum við saman mikið 

sg eldivið, bjuggum til skorstein í húsi okkar á hæð- 

'mni, söfnuðum saman allskonar jurtum og rótum, 

Ak ávaxtanna sem áður var getið, lögðum sumar 

ir Í kryddpækil en sumar í sand, og höfðum 
Vílíkan undirbúning, eins og við ættum von á 

Snhverjum harðasta vetri í Hollandi eður öðr- 
tm enn kaldari löndum. En öll þessi áhyggja 
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okkar og umsvif voru að mestu leyti til ónýtis, 

því hausttíminn hjá okkur var nærri því eins 

góður eins og sumartíminn í Hollandi, en vetr- 

arveðráttan eins og bezta og blíðasta vorveðrátta; 

þó voru stundum þokur og rigningar, en aldrei 

kom þar sár kuldi, snjór eður ís; grasið var sí 

grænt, og heystakkarnir, sem Concordía hafði 

borið saman, vöru ekki til annars enn að láta ap“ 

ana leika sjer að þeim, þó þeir ásamt þurkuðum 

laufblöðum væru í fyrstunni ætlaðir til vetrarforðð - 

fjenaði okkar, ef við hefðum þurft að gefa hon- 

um inni; kornið óx ágætlega, og trjen umbreytt“ 

ust næsta lítið, því óðara enn þau felldu blöðin, fóru! 

aptur að vaxa á þeim ný blöð og blóm;* þannig 

kom nú vorið þegar við áttum von á vetrinum; 

en við vegsömuðum guð af einlægu hjartaþeli fyr“ 

ir hans dásamlegu vernd og handleiðslu á okkur. 

En á því furðaði okkur mest, að við höfðum hald- 

ið jólin heilög um miðsumarsleyti, páskana vm 

haustið skömmu eptir vínberjatekjuna, og hvítar 

sunnuna um hávetur; en þar eð jeg hafði lært 

dálítið í stjörnu - og mælingar - fræði á skólaárum 

mínum, og fundið eina bók um það efni í bókar 

safni herra Leuvens, þá gat jeg skjótt gjört 

við þessum mismun, og samið almanak, svo Við 

gætum hagað guðsdýrkun vorri eptir sið kristinnð 

manna. Í fyrsta almanakinu sem jeg samdi, Um 

árið 1647, kvað jeg á 3 daga til hátíðar - og bænð“ 

halds; fyrst hinn 10. dag septemberm., €r við 
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komum á þessa fögru og frjófsömu eyju, og ætl- 

uðum við á þeim degi að gjalda guði þakkir vor- 

ar og lofgjörð, er hann hafði svo mildilega 

haldið við lífi voru í stormum, sjúkdómum og öðr- 

Um mannraunum; því næst 11. fag nóvemberm., 

átti sá dagur að vera til endurminningar um ást- 

vin vorn Leuven, og til að harma hin hryggi- 

legu afdrif hans; og loks hinn 11. desemberm., sem 
átti að vera til endurminningar um fæðingu litlu 

Concord í u, einnig um frelsun vora frá svívirðileg- 

Um og morðingjalegum árásum Lemelíe's, og um 

aptur fengna heilbrigði okkar beggja. þessa 3 

hátíðarðaga, ásamt nokkrum fleiri, sem jeg bætti 

Við seinna, höfum við ávallt haldið heilaga, og 

skuluð þjer, vinir mínir! geta borið vitni um það 

að hálfum mánuði liðnum, þriðjudaginn þann 

l. Septemberm. 

Nú minnist jeg aptur á það, sem við bar ár- 

ið 1647; það var eins og við lifnuðum við að nýju 

sd Vorkomunni, og þurftum við nú ekki framar 

að klfða,vetrarharðindununi á eyju þessari. þó 

við heftum nú allt nóg, er við þurftum, kunni 

Jeg ekki við að vera iðjulaus, fór því að búa til 

Stóran Maturtagarð, og sáði þar til ýmsra ætra 

Jutta, sem jeg vissi að vöru nytsamastar, bæði af 

VÍ að mjer höfðu reynzt þær þannig sjálfum, og 

a lýsingu Don Cýrilló's, svo þær væru til taks 

SBar á þyrfti að halda. því næstlagði jeg mikla 

Stund á ag gróðursetja trje, endurbæta vínyrkj- 
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una, búa til fiskitjarnir og láta alls konar fiska Í 

þær, svo ekki þyrfti anað enn sækja þá þangað 

hvenær sem við vildum; byggði hús handa veiði- 

dýrunum og geitunum, sem jeg hafði náð lifandi, 

smíðaði trog til að gefa þeim í, og hagaði mjer 

í öllu eins og forsjáll húsbóndi, sem hefði ásett sjer 

að ala allan aldur sinn á eyju þessari. þó að Con- 

cordía þyrfti ekki að hjálpa mjer til við þessi, 

störf mín, var hún samt aldrei iðjulaus; hún saum“ 

aði fatnað handa sjer sjálfri, dóttur sinni og mj€l; 

því við höfðum fundið heilmikið af klæði, silki 0$ 

ljerepti í ströngunum, sem rák upp á sandrifin, svo 

við höfðum nægilegt efni í föt handa okkur til 

margra ára; sumt af klæðinu var að sönnu farið 

að litast upp af sjóvatninu, en vegna þess við þurk- 

uðum það á móti sólinni í tækan tíma, var það 

eins slitgott eptir sem áður, en um fegurðina hirt 

um við næsta lítið; eyddi hún fyrst því lakastð, 

en geymdi hitt til seinni tímanna. Sáðlönd okk- 

ar blómguðust í tækan tíma, og gladdi það okkur 

mjög, en villiaparnir fóru þá að venja komur 

sínar þangað, og gjörðu þeir mikinn usla 08 

tjón; en þegar heima -aparnir sáu að mjer þótti 

mjög fyrir þessu, og að jeg rak hina frá með stein“ 

um og bareflum, fóru þeir einnig að flæma æt 

ingja sína og fjelaga burt með grjótkasti; hörfr 

uðu þeir að sönnu undan í fyrstu, en komu skjótt 

aptur 20 saman, og fóru þá verulega að herja 

okkar dyggu þjóna; jeg sá þetta álengdar, brá 
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skjótt við og sótti 2 hlaðnar bissur, en þegar jeg 

átti ekki eptir nema spölkorn að vígvellinum, 

Sá jeg að einn af öpum okkar, sem voru auð- 

kenndir með rauðri reim um hálsinn, lá þar 

Mjög særður, skaut jeg þá 2 skot hvað eptir 

annað og lagði að velli 3 af óvinunum, lögðu þá 

Ínir allir á flótta; en apar okkar 4, sem voru 

Ósárir, snjeru þaðan aptur með sigri, og báru 

Samla apann særða til mín með raunalegum svip, 

En hann dó á leiðinni heim af sári miklu, sem 

hann hafði fengið á höfuðið. það var gamli ap- 

inn, sem hafði misst konu sína, en hvorki hann 

hje ungu aparnir, sem líklega hafa verið börn 

hans, hörmuðu mjög dauða hennar. Jeg fór heim 

og sagði Goncordíu frá hvað til tíðinda hefði 

Orðið, fengum við okkur verkfæri, tókum gröf, og 

*tluðum að jarða þar apa þenna, er fallið hafði 

Með svo miklum drengskap; en þegar við kom- 

Um á þann stað, er jeg hafði skilið hann eptir, 
Var hann allur horfinn, en við sáum álengdar, að 
Ínir 4 aparnir höfðu varpað líkinu í vesturfljót-. 

ið; við snjerum því heim aptur, en aparnir komu 

í Eptir okkur daprir í bragði og gengu til híbýla 

sinna, Jáu þeir þar grafkyrrir nærri 2 sólarhringa, 

en þá komu þeir kátir og glaðir út aptur, átu og 

Örukku, og unnu vanaverk sín .eins og áður. Mjer 

„Stamdist svo mjög við apana út af árás þessari, 

að jeg ofsótti þá daglega með báli og brandi, og 

Var. að mánuði liðnum búinn að flæma þá allainn 

13 
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í skóginn, sem er hinumeigin við stöðuvatnið 

mikla, svo enginn sást framar í grennd við okk- 

ur, og gátum við nú ásamt heima - öpum okkar lifað 

ínæði fyrir þeim. Gamli apinn, sem misst hafði 

konu sína, fór skömmu eptir þetta burt frá okk- 

ur, en kom þó aptur að 6 vikum liðnum méð 

unga konu, og var mjög hjákátlegt að sjá hvern“ 

ig hann fór að venja hana við háttsemi okkar 08 

störf; en hún reyndist okkur samt sem áður engu 

síður enn hin, sem dáin var, og ljetum við hana 

því fá rautt band um hálsinn eins og hina apana. 

Nú var eitt ár liðið frá því við komum á eyju 

þessa, hjeldum við því hinn fyrsta hátíðar- 08 

bænadag heilagan. Hinn annar, nefnilega sorgar“ 

dagur okkar, leið einnig hjá, og vorum við þá 

mjög harmþrungin, því við höfðum lítið til að 

hafa af okkur með; — var það eina skemmtanin okk- 

ar, að við gengum á hverjum degi ofan til sjáf“ 

ar og reikuðum þar til og frá, bar hún þá ætíð 

barnið með sjer í eins konar yfirhöfn; en okkur 

hnikkti heldur enn ekki við, er við sáum að þar 

hafði rekið upp ýmislegan varning og brotna skip“ 

skrokka; fór jeg strax að hugsa um hvernig jég 

ætti að koma þessu upp á eyjuna, en sá þá allt 

í einu skip á siglingu langt út í hafi og varð 

frá mjer numinn af gleði, fór að kalla og skjót“ 

og hjelt því á fram til kvölds, en þá var skipið 

komið úr augsýn; fór jeg því heim hryggur Í 

skapi og talaði ekki eitt orð á leiðinni við COM“ 
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Eordíu. Concordía bjó til kvöldmatinn, og 

Yfir borðum töluðum við um hitt og þetta, varð 

leg þess þá áskynja að hún hafði lítið hirt um 

Skipið, sem fram hjá sigldi, og kaus heldur að lifa 

98 deyja á eyju þessari, enn að komast á vald 

Útlendra eður má ske villiþjóða; gat jeg ekki láð 

Enni það, sem veiklulegum og ístöðulitlum kvenn- 

Manni, og sem þar að auki hafði fengið óbeit á 

allri lð værð og skemmtun sakir undan farinna 

Þáginda, en um mig var allt öðru máli að gegna; 

Jeg var á bezta aldri, hraustur og þrekmikill, átti 
hóga Þeninga gull og gimsteina, og gat því hæg- 

lega staðfs straunf af konu og börnum; en jeg 

hafði unnið Goncordíu þann eið, að jeg skyldi 

aldrei angra hana nje ónáða með bónorði, og sá 

líka Græt merki þess, að hún elskaði mann sinn cins 

'eitt, þó hann væri dáinn, eins og á meðan hann 3 

ifði; om mjer leiddist að bíða eptir litlu Con- 

Sn þó hún væri lifandi eptirmynd móður 

SAG mjer var því ekki láandi, þó mig lang- 
aði til að komast burt af þessari eyðieyju og kvong- 

Sðt. Jeg parð nú svo hnugginn af þessu, að jeg 

hafði Enga sinnu á að gjöra annað enn það, sem 

Mögulega varð hjá komizt, en dvaldi þar á mót 

Bi Jafna á klettunum norðan til á eyjunni, og 

SlÓrði þar og mikinn, ef ske mætti að einhverjir, 

Br fram hjá sigldu, sæu hann og kæmu að landi, 
ER tinlægt út á sjóinn, og fór að reyna til að 

"a Á gígju Lemelíe's mjer til dægrastitting- 

13" þa 5 

“ 

hr ð 
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ar; tókst mjer það svo vel, að jeg gat innan 

skamms spilað öll þau lög, sem jeg kunni. Con“ 

cordía varð mjög döpur og óróleg af þessu háttar 

lagi mínu, en mjer var ómögulegt að hrinda þess“ 

ari löngun úr huga mínum og því síður að láta 

henni í ljósi hugsanir mínar; þannig leyndum við 

hvort fyrir öðru sorg vorri og óánægju, en sýndum 

þó hvort öðru hina sömu vinsemd og greiðvikni 

eins og áður. 

Nú var uppskerutíminn kominn og kornið full- 

vaxið á ökrunum, fórum við því að skera þáð 

upp og bera kornstangirnar saman með tilstyrk 

apanna, og hjálpuðu þeir okkur einnig til áð þreskja; 

að því búnu ljetum við kornið í sekki og ýmis“ 

leg ílát, og fengum nærfelt 35 skeppur af hrís“ 

grjónum, 10 skeppur af rúg, 3 skeppur af hveiti; 

14 skeppur af byggi og 4 skeppur af baunum: 

Þetta var nú mikil guðs blessan, og fundum við 

okkur skylt að gjalda honum vorar innileg!" 

þakkir fyrir það, en samt sem áður gat jeg þó 

ekki rýmt burt þunglyndinu, er var orðið svo rót 

gróið í hjarta mínu; og fannst mjer bið blíða og 

vingjarnlega viðmót og tal Concordíu að €IPð 

auka hryggð mína; samt ásetti jeg mjer að halda 

þann eið, er jeg hafði svarið, órjúfanlega, 08 lát 

fyr lífið, enn auglýsa henni mína áköfu ást- 

Einn dag skömmu eptir þetta vorum við 007“ 

cordía ásamt öpunum að vinnu skammt frá bæ 

okkar, hljóp hún þá heim til að gæta að barnið“ 
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því hún hafði skilið við það sofandi í vöggunni, 

en kom aptur samstundis með aumkunarlegum 

Sráti, og sagði að barnið væri horfið úr vöggunni, 

08 dyrnar, sem hún hefði læst vandlega áður enn 

hún fór, stæðu upp á gátt, en ekki saknaði hún 

Meins annars úr húsinu. Mjer brá heldur enn ekki 

; brún, er jeg heyrði þetta, hljóp því strax heim 

08 sá, því miður, að það var satt; urðum við þá 

€ing Og vitstola manneskjur, börðum okkur á brjóst, 

Æptum og kölluðum á barnið með nafni, en eng- 

inn Segndi; leituðum við þá víðs vegar og allt 

Um kring á hæðinni, sem hús okkar stóð á, í 3 

klukkustundir, en árangurslaust; loksins sá jeg að 
eitthvað bærðist efst á heystakki, sem var æði 

langt hurt þaðan, datt mjer þá í hug að annar- 

hver Yngri apinn mundi hafa borið barnið þang- 

að, Sótti mjer því stiga svo jeg kæmist upp á 

SYstakkinn, og sá þá að barnið og apinn sátu 

ár hvort hjá öðru og voru að borða aldin. Þeg- 

Sr apinn sá mig, þreif hann barnið með framfót- 

"mum og velti sjer ofan hinu megin, varð jeg þá 

#70 hræður að jeg var nærri dottinn úr stigan- 

Har; en það fór betur enn áhorfðist, því þegar 
Jeg leit við, sá jeg að apinn hljóp með ránsfeng 

Sn heim 25 húsinu sem mest! hann mátti, og 

*Bat jeg kom þar áð honum, var hann búinn að 

Sk þa rn eins laglega og hann hafði klætt 

það áður, leggja það í vögguna, og sat hann þar 

98 vaggabi því með miklum alvörusvip, eins og 
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ekkert hefði í skorizt. Jeg vissi ekki í fyrstð 

hvað jeg átti til að gjöra, því jeg rjeði mjer valla 

fyrir reiði við þenna ofurhuga; en í því bili kom 

Concordía, sem hafði sjeð þetta allt álengdar, 08 

var hún mjög hrædd og angurvær, því hún hjelt 

að barnið mundi eitthvert mein beðið hafa, eð 

þegar hún hafði nákvæmlega skoðað það, og sá 

að það var hresst og heilbrigt og að vel lá á því, 

fórum við að verða rólegri; þó ákvarðaði jeg að 

apinn skyldi láta lífið fyrir ofdyrfsku sína, en hún 

vildi ekki samþykkja það, og bað mig að láta 

hann að eins fá duglega ráðningu, sem jeg líka 

gjörði, því jeg barði hann svo miskunarlaust með 

svipu, að hann gat hvorki hreift legg nje lið Í 

nokkra daga, og hætti hann þessari glettni sinni 

að mestu upp frá því. 

Okkur þótti nú enn vænna um Co ncordíu 

litlu enn áður, einkum þegar hún fór að geið 

" gengið. einsömul og hjalað dálítið við okkur, 08 

höfðum við hina mestu skemmtun af henni, þó 

hún gæti ekki með öllu útrýmt hryggð vorri. við 

sálduðum nú æði mikið af rúg - hrísgrjóna- 08 

hveitimjöli, bjuggum til úr því brauð, bökuðum 

þau í dálitlum bökunarofni, sem jeg bjó til, 96 

komust í hann 12 átta marka brauð í einu; fjellst 

okkur einkar vel á þessa fæðu, því við höfðum 

ekki smakkað hana árlangt. — Samt sem áður ko" 

nú aptur að mjer hið fyrra þunglyndi mitt, 579 

jeg hafði enga sinnu á að vinna þau verk, sed 

—— 

AE 
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Jeg hafði áður gjört með ánægju, en tók þar á 

Móti bissu mína og gígjuna þegar degi fór að 

halla, og gekk upp á klettana á norðanverðri eyj- 

Unni, hafði jeg höggvið spor í þá, svo upp gang- 

án væri þess auðveldari. 

Á þrettánda í jólum árið 1648 að lyktaðri 

bænagjörð ætlaði jeg eptir vanda að fara af stað 

angað, en er Concordía varð þess vör, sagði 

hún brosandi: „Herra Albert! jeg sje að þjer 
ætlið að ganga út yður til skemmtunar; misvirð- 

ið ekki „þó jeg biðji yður að fara með hana litlu 

Fósturdóttur yðar með yður, því mjer ríður á að 

Sjöra dálítið og vil ekki að hún tefji fyrir. mjer 

Meðan; en segið mjer hvar þjer verðið í kvöld, 

Svo jeg geti komið til yðar og borið hana heim.“ 

Jeg gjörði fúslega þessa bón hennar, tók hið bros- 

Agra barn í fang mjer, því hún vildi engu síður 

Vera hjá mjer enn móður sinni, hafði með mjer 

Eina flösku af pálmviðarvíni og dálítið af jóla- 

Fauði, hengdi  gígjuna og bissuna á herðar mjer, 

08 gekk þannig út búinn upp á nórðurklettana; 

Síðan Tjei jeg barninu sitthvað að leika sjer að, 

Setti hönd undir kinn, horfði lengi út á sjóinn 

Og ljet ímyndunaraflið ráða. Loksins tók jeg gígj-- 

og ljek á hana nokkrar söngvísur, sem jeg 

hafði Ort sjálfur, mjér til afþreyingar; sofnaði þá 

Oncordía titla vært, en jeg lagði frá mjer gígj-" 

"a svg hún skyldi ekki vakna aptur, tók ritblý og 
Pappír upp úr vasa mínum og orti vísur þessar : 
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Í 

Ól að skip jeg aldrei hefði litið, 

endast lengur rósemd mundi þá, 

mig því sorg fær megn að nýju bitið, 

mín ógæfa leiddi veg þann á. 

Ó, þið forlög! ætlið þið í tíma 

aumkun þó ei nokkra' að sýna mjer? 

Eg er frjáls, þó undir þrældóms líma, 

allríkur, samt þunga fátækt ber. 

2. 

Skal þá ungdóms afl mitt þannig verða 

eyðing sjálft að stofna" og dauða sjer? 

Skal svo þurfa skírlífíslög að herða? 

Skal sjálf dyggðin eiga' að bana mjer? 

Veit jeg ei hvort væri skylt að þvinga 

vondar sálir stærri pínslum þó, 

heldur enn þessum, hjartað mitt er stinga, 

hugan firra gleði, hvíld og ró. 

fi 33 

Heitt jeg ann, en hefi' ei til þess leyfi, 

hjer frá dyggð og eiður bægja mjer, 

fólgið bál. í hjarta þó sjer hreifi, 

hrökkva! út minnsta gneista bannað er, 

himni þó í hærstum enginn lýti 

huga míns sje þessi löngun stríð, 

föst mín heit jeg finn og eiður slíti 

frjálsa von og hugrekkið um síð. 

4. 

Concordía kærast skraut fríðleika 

A 

A 7 AFS AÐ A a t:TURIÐ 
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- klárt eindrægnis þú ert eptirsnið, 

elskunnar þó afl mitt hjartað skeika 

á tvídrægnis lætur sjónar - mið; 

Ól að gæfan unna mjer þess vildi, 

Jeg samtengdur lifa mætti þjer; 

aldrei brestur einingar þá skyldi 

Okkur hjá nje þykkja verða hjer. 

A} 

Vertu þó í værð sem bezt þú unir 

Vil jeg þeirri heill ei ræna þig, 

huggast mínir hærst af þjer geðsmunir 

helzt þín vegna líka gremja sig, 

lúfast vil jeg löngun hjartans þvinga, 

langt ofgóðan held þinn fríðleik mjer, 

forlögin mig fyrst í nauðum stinga 

frá því sem þó jafnan kærast er. 

6. 

Guð þjer virðist gæfu betri senda, 

 Söfugra sem mikið fylgja kann; 

þó ef mætti þar við síðar lenda 

bað við færum lífs á burt hjeðan 

Og í dveldumst okkar föðurlandi, 

eflaust muntu hrósa kjörum þeim 

Þínum vini þó mannraunir grandi 

%g þjökuðum af gæfu skorti" í heim. 

Þegar fósturdóttir mín litla vaknaði aptur, gaf 

Jeg henni "dálítið af jólabrauði og pálmviðarvíni, 

sá jeg hana langaði til að jeg færi að leika á gígj- 

Una aptur, tók hana því, bjó tillag vi vísur þessar 
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og hætti ei fyr enn jeg gat leikið og sungið þær 

reiprennandi. því næst tók jeg þetta fallega barn 

í fang mjer, vafði það upp að mjer, kyssti það 

mörgum sinnum og talaði svo feldum orðum í nokk- 

urs konar fáti: „Æ, þú ástkæra, blíða barn! bet- 

ur þú værir orðin 15 ára gömul, kynnir þú þá má 

ske betur að endurgjalda ást mína enn móðir þín, 

en sárt er að þurfa að vera svona lengi milli von- 

ar og ótta. Jeg vildi feginn ala allan aldur minn 

í þessari jarðnesku paradís, fengi jeg að eins að 

njóta ástarinnar inndælis í faðmi hinnar fögru Con- 

cordíu. Rjettláti guð! veittu mjer styrk tilað kefja 

gjörsamlega niður þá hjónabands - tilhneigingu, sem 

öllum mönnum erinnrætt, og vera eins frá bitinn því, 

einsog Concordía er; — eða því hneigir þú ekki 

hjarta hennar til ásta við mig? þú þekkir hjarta 

mitt og veizt, að ást mín á ekkert skylt við saur- 

lifnað, heldur er hún samkvæm þínum heilögu boð- 

um; æ! hversu mjög reynir þú skírlífi mitt og dyggð, 

er jeg hlýt dag og nótt að búa saman við svo, 

fagra og yndislega ekkju? En jeg hefi unnið þjer 

og henni dýran eið, og vil heldur láta líf mitt enn 

rjúfa hann.“ Tárin hrundu nú ofan á hendur mín- 

ar og hætti jeg þá þessum harmatölum; en Con- 

cordía litla, sem ekki hafði haft augun af mjér, 

fór nú beisklega að gráta; vafði jeg hana þá upP 

að mjer, kyssti hana og fór svo að ganga til 08 

frá þar á klettunum mjer til afþreyingar. Að ltr 

illi stundu liðinni kom Goncordía til:okkar, var 

Mr — 
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hún nokkuð döpur í bragði en spurði þó blíólega, 

hvernig okkur liði, og hvort jeg hefði ekkert skip 

sjeð þenna dag; mjer lá nú við að taka þessi orð 

hennar að mjer, en svaraði þó blátt áfram, að ekki 

Væri því að fagna. því næst tók hún þannig til 

Máls: „Herra Albert! gjörið það fyrir mín orð 

að gá ekki svo opt að skipunum sem fram hjá sigla, 

því þau koma ekki hvort sem er; þjer hafið nú á 

einu ári sjeð og reynt margt, sem þjer hafið vissu- 

lega ekki búizt við; skoðið þessa fögru og frjól- 

Sömu eyju; hugsið um, hversu mildilega guð hefur 

Veitt okkur föt og fæði, og um þau ógrynni, fjár er 

„bjer hafið öðlast öldungis fyrirhafnarlaust; og sje yður 

fyrirhuguð nokkur hamingja framvegis, þá treystið 

því staðfastlega, að hana muni bera að höndum þegar 

Minnst varir.“ Jeg komst mjög við af þessum orð- 

Um hennar, en ekki var mjer unnt að svara þeim; 

fór hún þá að tala um aðra hluti og sagði að lyktum: 

„Góði vinur! við skulum nú fara af stað svo við 

komumst heim fyrir sólsetur; jeg hefi veitt of-. 

boð fallegan fisk, og vona að yður fallist eins vel 

á hann eins og mjer, því þjer eruð líklega orðinn 

Mmatlystugur.“  Mjer þótti vænt um að hún hætti 

hinu fyrra tali sínu, ljet allt vera eins og hún vildi 

98 bar mig að láta liggja vel á mjer. Fiskurinn, 

Sem hún hafði veitt um daginn, ásamt 2 akurhæn- 

Um var á borð borinn til kvöldverðar, reyndi hún 

Þá -til á allar tundir að gjöra mig glaðan, bað mig 

Að drekka nokkur staup af víni, fram yfir það, sem 
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jeg var vanur og sagði loksins: „það er eins og mig 

minni að þjer sjeuð fulla 20 ára annars dags hjer 

frá;“ jeg kvað svo vera. „Guð gefi,“ sagði hún enn 

fremur, „að yðar ókomnu æfistundir yrðu gleðilegri 

enn þær umliðnu; — en má jeg biðja yður að 

„gjöra svo vel og segja mjer æfisögu yðar; maður- 

inn minn sál. sagði mjer einu sinni að hún væri 

sorgleg, en þó sumstaðar skemmtileg.“ 

Jeg gjörði það strax fúslega, og sá að augu 

hennar fylltust tárum, er hún heyrði hvað bágt jeg 

hafði opt átt { ungdæminu; en þegar jeg sagði 

henni frá amtmannsfrúnni, buxnaskiptunum og 

hvernig leikið hefði verið á mig í veitingahúsinu, 

rak hún upp skellihlátur. þegar jeg hafði lokið 

sögu minni, sagði hún: „þjer megið ganga að því 

vísu, herra Albert! að fyrst æsku - ár yðar hafa 

verið svona raunaleg, mun guð því betur láta ræt- 

ast úr fyrir yður hjer eptir, ef þjer að eins hlýðn- 

ist boðum hans, rækið trúlega skyldur yðar og forð- 

izt allt óþarfa víl og áhyggjur.“ Jeg kvaðst mundi 

breyta eptir ráðum hennar af fremsta megni, 08 

óskaði að spá hennar rættist; því næst lásum við 

kvöldbænir okkar, og gengum svo til hvílu. 

það sem Concordía hafði ráðlagt mjer dag- 

inn áður, fannst mjer vera bæði kristilegt og skyn- 

samlegt, einsetti mjer því að hrinda burt allri óþolin- 

mæði og bíða þess rósamlega, er fram við mig skyldi 

koma; vann jeg því kappsamlegar daginn eptir enn jég 

hafði gjört: að undanförnu, og gekk lúinn til hvílu. 
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En morguninn eptir, sem vár“ hinn 8. janúarmán. 

1648, þegar jeg gekk úr svefnherbergi mínu inn í 

dagstofuna, lá þar á borðinu grænn silkikjóll og 

Ýmislegur fatnaður annar, ásamt saman n brotnu brjefi 

þessa efnis: 

„Ástkæri vinur! 

Jeg hefi nálega heyrt allt það, er þjer sunguð 

og töluðuð í gær við dóttur mína á norðurbjörgun- 

um, og ítrékuðuð optlega. Ósk yðar er eðlileg, skyn- 

samleg og samkvæm guðs og manna lögum; jeg 

er ekkja, sem hefi um sárt að binda, en jeg veit 

að öll gæfa og ógæfa kemur frá drottni, og vil því 

með auðmýkt og þolinmæði fela honum öll mín efni. 

Guð og samvizka mín bera mjer vitni um það, að 

Jeg hafi dyggilega haldið trúnaðarheit þau, er jeg vann 

Manni mínum sál.; jeg hefi nú í 14 mánuði ein- 

læglega harmað hin hörmulegu afdrif“ hans, og mun 

Björa það meðan jeg lifi svo opt sem jeg hugsa 

um það, þer eð hjónaband okkar var svo sviplega 

sundur slitið af morðingjans hönd. En þó jeg nú 

Þannig sje aptur frjáls og engum háð, þá hefði jeg 

naumast getað fengið það af mjer að giptast aptur, 

ef jeg hefði ekki komizt við af yðar hreinu og heitu 

ást, og yðar dyggðuga framferði knúð mig til, að 

fram bjóða mig yður til eiginkonu. það er því á 

valdi sjálfs yðar, hvort þjer þegar á morgun — 

Sem er afmælisdag yðar — viljið gefa okkur saman, 

fyrst hjer er enginn prestur, þá er við höfum beð- 

ið guð og hans heilögu engla að vera okkur ná- 
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læga, og lifum svo kristilega saman eins og hjón; 

því eins og jeg er fullviss um ást yðar og tryggð 

til mín, eins megið þjer óhult treysta því, að jeg 

muni ekki láta mjer farast miður í því tilliti. Jeg 

veit að þjer eruð svo ráðvandur, dyggðugur og hrein- 

skilinn maður, að þjer álítið það ekki lauslæti, þó 

jeg þannig bjóði yður sjálfa mig; því þar eð þjer 

af bráðræði lofuðuð meiru, enn guð og menn gátu 

af yður krafizt, og einsettuð yður að láta fyr lífið; 

enn rjúfa þetta heit yðar, þá varð jeg, í einveru ' 

þessari, að vekja máls á því við yður að fyrra bragði, 

er okkur mætti báðum að ánægju verða. Takið þá 

þessa, af yður svo heitt elskuðu, van Leu vens ekkju 

yður til egin konu, og lifið í unaðarfyllstu sambúð 

með henni hjeðan í frá; guð veri ætíð með okkur. 

þegar þjer hafið lesið þetta, munuð þjer finna mig 

nokkuð feimna hjá stíflu fljótsins, og getum við þá 

framar borið ráð okkar saman; jeg er yðar ein- 

læg elskandi. 

Ritað 7. dag jánúarmán. 1648. 

Concordia van Leuven.“ 

Þegar jeg hafði lesið brjef þetta stóð jeg lengi 

grafkyr frá mjer numinn af þessum óvænta gleði- 

boðskap og gat í langan tíma ekki rankað við 

mjer aptur; jeg var og næstum orðinn á því, að 5 

hún gjörði þetta einungis til þess að freista mí, 

en þegar jeg betur athugaði dyggð hennar og ráð- 

" vendni að undanförnu, fór jeg ofan af því aptur, 

„hressti mig upp og gekk af stað; fann jeg þá heit- 
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mey mína skammt frá stíflunni; sat hún þar á trje- 

stól í grasinu og hjelt á dóttur sinni. Undir eins 

og hún hafði komið auga á mig, stóð hún upp og 

Sekk til móts við mig; bauð jeg henni þá góðan 

lag, en hún samfagnaði mjer á fæðingardegi mínum 

með laglega orðaðri heillaósk. Síðan settist hún á 

trje, sem lá þar og bauð mjer að taka sæti hjá 

Sjer, sem jeg gjörði og sagði við hana á þessa leið: 

„Madama! yðar fögru hendur hafa í gærdag ritað 

Mjer, umkomu litlum manni, brjef, og þar eð inn- 

tak þess, að því leyti, sem það snertir mis, er eng- 

an veginn til að freista mín, heldur einlæg alvara 

Yðar ráðvanda hugarfars, þá tel jeg mig í dag, fyr- 

ir guðs og yðar náð, hinn farsælasta mann á jörðu. 

Það yrði bágt fyrir mig með orðum að lýsa yðar 

Ágætu mannkostum, þess vegna ætla jeg einungis 

að segja svo mikið, að þjer væruð þess maklegar, 

að eignast Ágætari höfðingja enn jeg er, því jeg 

tel mig lítils verðan og yður ósamboðinn.“  Hjer 

Sreip hún máli fram í, klappaði mjúklega á hend- 

ur. mínar, og -mælti: „Elskulegasti Júlíus! hafið 

engin óþarfa smjaðuryrði eða margmælgi, verið held- 

ur hreinskilnir og einlægir eins og jeg var í brjefi 

mínu. Jeg get ekki á annan hátt betur endurgold- 

ið dyggð yðar, ráðvendni og trúa þjónustu, enn með 

því að bjóða yður sjálfa mig til eginkonu, og satt 

að segja, þá eruð þjer svo að mínu skapi, að jeg 

- Mundi engan annan kjósa, þó þúsund stórhöfðingj- 

ar væru í boði. Sje yður nokkur þægð í þessu, 
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þá segið mjer það afdráttarlaust, svo við getum 

einlæglega talað um frekari viðbúnað og búið okkur 

undir hvað helzt, sem að höndum kann að bera- 

Þegar jeg heyrði þetta tók jeg hönd hennar, kyssti 

hana og lukti millum handa minna, en jeg gat valla 

komið upp orði sakir fagnaðar til þessað lofa henni 

órjúfandi tryggðum og að hegða mjer í öllu eptir 

hennar ráðum og vilja; þó stundi jeg því upp með 

veikri og skjálfandi röddu. „Nei, minn elskulegi!“ 

sagði Concordía, „hið síðast nefnda vil jeg ekki; 

eptir guðs boði skal jeg heiðra yður og virða eins 

og minn herra og staðfastlega elska yður eins og 

konu sæmir að elska ástúðlegan eiginmann; þjer 

skuluð öldungis ekki fara að mínum ráðum og viljá, 

ef að heilbrigðri skynsemi yðar virðist það ekki 

henta eða vera tilhlýðilegt, því mjer, sem er breyskt 

ker, getur auðveldlega yfirsjezt.“ Meðan hún hjelt 

þessa hyggilegu ræðu, kyssti jeg opt á hennar fögru 

hendur, og dirfðist jafnvel að þrísta brennheitum 

kossi á hennar rósrauðu varir, sem hún endurgalt 

með öðrum. Eptir þetta stóðum við upp og tókum 

að undir búa það, er þurfa þótti til brúðkaupsins, 

sem við ætluðum að halda samdægurs. Jeg slátr- 

aði ungu rádýri og geit, skaut tvær akurhænur 08 

veiddi fisk, festi kjötinu á steikarasteina, sem aparn“ 

ir urðu að snúa, setti kjötið á eldinn, sem sjóðast 

átti og útvegaði hina beztu ávexti, en á meðan bak- 

aði brúðarefni mitt brauð og alls konar kökur 08 

skreytti hvers dags stofu okkar á fegursta hátt, 879 
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að allt var komið Í bezta lag þegar kvölda tók. 

Því næst leiddumst við, eins og okkur hafði áður 

komið saman um, inn í svefnherbergi mitt; stóð þar 

á hreinlegu borði krossmark, sem við höfðum fund- 

ið meðal fjármuna Don Cyýrilló'sar og fyrir fram- 

an það opin biflía. Við fjellum bæði á knje fyrir 

framan þetta litla altari og las jeg þrjá fyrstu kapí- 

tulana í 1. bók Móísesar. „Síðan ávarpað jeg hana 

á þessa leið: „Elskulegasta Concordía! jeg spyr 

Yður hjer fyrir augsýn guðs og hans heilögu engla, 

hvort þjer viljið taka mig, Albert Júlíus, fyrir 

Eiginmann, eins og jeg sjálfur samkvæmt guðlegri 

tilskipan óska þess af hreinu hjarta að taka yður 

til eiginkonu?“ Concordía gaf ekki einungis 

Skýrt já til þessa, heldur rjetti hún mjer hægri hönd 

*Ína, sem jeg lukti í minni, þegar við höfðum skipt 

Um trúlofunar hringana, og baðst jeg fyrir á þessa leið: 

„þú heilagi, undrunarverði guð! við trúum því full- 

komlega að forsjón þín hafi á þessari stundu og á 

Þessum stað, sem er frá skilinn öllum mannlegum fje- 

lagskap, sameinað sálir og líkami vora með heilögu 

hjónabandi, þess vegna skal ekkert annað enn dauð- 

inn megna að slítu þetta band meðan við lifum und- 

ir vernd þinni, og þótt eitthvert mótlætis atvik, að 

tilhlutan þinni, að skilji líkami okkar, þá skal samt 

Ótjúfandi ást sameina sálir vorar.“  Concordía 

Sagði amen til þessa. því næst fletti jeg upp 8. 

kapítulanum í Tobíasarbókinni og bað með bæn 

hirig unga Tobíasar, og bætti því við er andi guðs 

lá 
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bljes mjer í brjóst. Concordía samdi einnig hjart- 

næma og kröptuga bæn; lagði hún til grundvallar 

orð hinnar ungu Söru, sem eru í enda 10. versinS- 

því næst lásum við faðir vor og lýstum yfir okk- 

ur blessun drottins, samkvæmt siðvenju kristinnar 

kirkju, og sungum sálminn: „Líkn vill oss drott 

inn ljá“ o. s. frv., kysstum hvort annað nokkrum 

sinnum og leiddumst þaðan aptur, bárum fram mat“ 

inn og gengum til borða ásamt Con cordíu litlu, sein 

legið hafði grafkyr meðan á vígslunni stóð; neyttum 

við þar matar vors og hinna ágætustu ölfanga 870 

ánægð, sem nokkrum manni er auðið að vera. það 

leit nú svo út, sem öll þau bágindi og kröggt!, 

sem við áður höfðum ratað í, væru í senn gleymd- 

ar. Við gjörðumst upp frá þessu einhuga í því að 

aðstoða hvort annað og koma öllu í það lag, eins 

og við hefðum enga von um að komast í burt frá 

eyju þessari, og gáfum á vald guðs forsjónar all 

vort ráð, og vorum áhyggju og kvíðalaus fyrir ó- 

komnum tíma. 

En þegar kom að háttatíma mælti konan mín við 

mig ofur ástúðlega: „Hjartað mitt góða! jeg hefi mjél 

til ánægju tekið eptir því í dag, að þú hefur í mörg“ 

um greinum samið þig að háttum hins unga TobÍ 

asar; þess vegna virðist mjer líka hrósvert, skír“ 

líft og guðræknislegt, að við högum okkur eins 08 

þau hjón í því, að verja nú 3 fyrstu nóttunum til 

að biðja fyrir okkur, áður enn við förum að sofa 

saman. Jeg er fulltrúa um, að guð því framar 
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blessi hjónaband vort og gjöri það heilladrjúgt.“ Jeg 

Svaraði: „þú mælir eins og dyggðarík, guðhrædd og 

Skírlíf kona; jeg fellst að öllu leiti á uppástungu 

Þína, látum þetta því vera eins og þú segir.“ Við 

sátum því 3 fyrstu næturnar hvort hjá öðru, og 

Eyddum þeim með guðræknisfullum bænum, söng og 

biffutestri, en sváfum með morgninum fáeinar stund- 

Ási fjórðu nóttina sænguðum við saman og nutum 

Mstar og inndælis hvort í annars faðmi, eins og góð- 

Um hjónum sæmir; en fáum dögum síðar þóttist 

kona mín verða þess vör, að hún væri með barni. 

Hin litla Concordía vandi sig nú sjálfkrafa 

Af brjósti og fór að borða annan mat. 

21. kapítuli. 

Alberti og konu hans verður barna auðið, koma 

skipbrotsmanna og ÁÍeira. 

Un Þetta leiti byrjaði á ný vínyrkja okkar, sem 

HE miklu arðsamari enn sú fyrri, því við bjuggum 

2 Meir enn 500 könnur víns og þurkuðum á að 

Sizka 6 skeppur vínberja, að því frá töldu, sem bæði 

Við og apar okkar höfðu eytt allan vínuppskerutímann, 

98 hinir ókunnu apar stolið og spillt; því þessi ó- 

Skamm feilnu illþýði voru orðin svo fífldjörf að við 

Sum þay ekki einungis í vínbrekkum og ökrum 

Okkar Á hópatali, heldur hvervetna í kringum bæ 

þe En þar eð jeg þegar áður hafði flutt þrjár 
allbisgny upp á eyjuna, setti jeg þær á vígvegg 
ga ; En Ságnvart þeim stað, sem Óvínir mínir voru optast 

14 
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vanir að koma saman á, 20 og stundum 50 áð 

tölu, og heppnaðist mjer, með því að skjóta á þá 

hvað eptir annað með knöttóttum steinum, að gjörð 

þeim þvílíkt tjón, að stundum láu eptir 8, 10, Í? 

og 16 særðir og dauðir á vígvellinum. það sem 

mig furðaði mest á, þegar jeg var að þessu, Vér 

það, að heimilis- og uppfósturs - apar okkar kenndu 

ekki hið minnsta í brjósti um þessa ættingja sínð, 

heldur höfðu hið mesta gaman af því, að merjð 

lífið úr þeim, sem særðir voru og bera skrokka þeirr? í 

næsta vatnsfall. þannig og með öðrum brögðum hafti 

jeg drepið sex fyrstu ár mín á eyjunni því nær 500 

apa, og síðar hafa þeir verið harðlega ofsóttir af 

mönnum mínum, en þó ekki algjört eyðilagðir vegP* 

nytsemi þeirra og gamans, er við höfðum af þeir"? 

skringilegu ólátum. 

Apastríðinu var nú heppilega lokið, við höfð 

um komið vínviðar-ávöxtum okkar í gott lag, J*é 

var búinn að vitja vínbrekkanna áný og yrkja sáð“ 

lendurnar; það var því daglegt starf mitt, að rogð 

öllu því, er vindur og sjór hafði fært oss af brölt“ 

um skipum, upp hinn dymma bjargstig. Guð hjá" 

ess! Á þenna hátt fengum við ofurfjár, gull, silf 

ur, gimsteina, fagran silkivefnað, saltað og reyk 

kjöt ásamt öðrum matvælum, er við reyndar Þir“ 

um minna um, en þar á móti þótti okkur vænst 

um kaffi, te, sætuþykkni (chocolade), kriddjurtin 

tjargaðar kistur með sikri, biki, brennusteini, olíu, 

tólg, smjöri, púðri, búsgögnum úr járni, tini og B ð 



213 

ing. einnig fjekk jeg dygur reipi, kaðla og þess konar. 

Þjónar okkar, er nú voru orðnir 6 að tölu — því 

hinn lærbrotni hafði líka fengið sjer maka — styrktu 

Mikið til þessa starfs; en allt það, er að notum 

Mætti koma, bar kona mín niður í jarðhúsið; því, 

Sem sjórinn hafði skemmt, hlutu aparnir að aka í 

úeata vatnsfall á hjólsleðum, er smíðaðir voru í því 

skyni. Einnig rak all mikið af borðum og bjálk- 

am úr skipum, er hjer höfðu strandað. Úr þeim 

viði byggði jeg hjer á hæðinni miklu stærra og við- 

ðfnar meira hús enn hið fyrra, stækkaði líka apa- 

húsið, og bjó svo um allt, að lítið sem ekkert var 

að starfa um veturinn, sem í hönd fór; var skemmt- 

án okkar þá mest fólgin í næði, í nautn matar og 

drykkjar eptir þörfum, og í því, að föndra eitthvað 

Smávegis þesg á milli. Við vorum að leika okkur 

Vort við annað, kyssast og segja hvört öðru sög- 

Ur, ljet þá hvort um sig í ljósi meiningu sína um 

Er, svo þar út af risu stundum dálitlar kapp- 

ræður á millum okkar, sem þó ætíð lyktuðu með 

Sóðum friði og rósemi. Hinn 19. októberm. um 

haustið, á okkar 1. hjúskapar ári, veittist okkur hjón- 

Um báðum, eptir angistarfullan kvíða, sem varaði Í 

4 Stundir, staklegur fögnuður þannig: að rjett um 

Miðmunda-skeið ól kona mín 2 sonu. Við höfðum 

búið okkur undir þetta sem bezt við máttum; eptir 

Æðingu þessara tveggja barna heilsaðist henni miklu 

betur enn í fyrra sinni. — Strax sem búið var að 

ga sveina þessa, skírði jeg þá og nefndi annan 
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Albert í höfuðið á mjer, en hinn Steffán eptir 

föður mínum heitnum; fór jeg síðan. svo vel með 

þá og konu mína, sem skyldan og þörfin krafði, 

og var svo heppinn, að ekkert þeirra kenndi sjéf 

nokkurs meins. Jeg get varla frá því sagt, hvað 

hún Concordía litla, sem farin var nú að hlaupa 

til og frá og orðin allsæmilega talandi, gladdist 

við komu þessara hálfbræðra sinna, svo henni 

varð valla frá þeim vikið, en aparnir orguðu af 

kæti svo ámáttlega, að jeg hafði ei fyrri heyrt þá 

láta svo, nema þegar þeir komu með sigri úr apa“ 

stríðinu, er jeg hefi áður getið um; hlupu þeir nú 

í kringum mig og börnin, og voru svo vikaliðug- 

ir, að við gátum naumast fengið þeim nóg að 

starfa. Að 6 vikum liðnum var kona mín SVO 

hraust, að hún gat gengið að hverri vinnu, S€IÐ 

hún vildi; höfðum við þá ákjósanlegustu gnógt 

alls er við vildum hendinni til rjetta, svo að hugur 

okkar var nú með öllu frá því horfinn, að kom- 

ast af eyjunni, og hirtum þess vegna ekki fram“ 

ar um Í því skyni að gá að skipum, er kynnu að 

sigla fram hjá. þó okkur finndist stundum dags“ 

vinna okkar þung og örðug, bætti hin rósamð 

næturhvíld okkar það aptur, og dögum og vikum 

saman þurftum við stundum ekkert að vinna fram“ 

ar enn Okkur leizt. 

Þegar hún Concordía litla var orðin ál 

talandi, og gat mælt bæði þjóðverzka og enskð 

tungu, var hún eitthvert hið ástúðlegasta og á- 
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Nægjulegasta barn, svo við ljekum okkur marg- 

Sinnis við hana okkur til dægrastyttingar. En — 

„vinir mínir góðir!“ mælti Albert (um leið og 

hann tók stóra bók skrifaða út úr geymsluskáp sín- 

um), „mjer virðist það bæði ómögulegt og óþarft, 

að segja frá hverju smávikinu sem lítið er varið 

Í vil jeg þess vegna, svo að saga mín gjörist ei 

flöng, að eins greina hið merkasta, er fram við 

Mig hefur komið allt til þessa dags, og hafa hlið- 

Sjón af minnisblöðum mínum.“ * 

„Það þótti okkur furða, að Í seinustu dögum 

Júnímánaðar 1649 kom hjer æði kaldur vetur, svo 

Við urðum þá í fyrsta sinni á undanförnum 3 

Jerveru-árum okkar, vör við Ís og snjó og bísna 

kulda „en þegar jeg var að hlúa sem bezt jeg 

Mátti að híbýlum okkar, kom strax á eptir gott 

Veður, þegar þessi harði vetur hafði að eins var- 

að 16 6ög 17 daga. Árið 1650, hinn 16. marzm., 

Saf guð okkur dóttur, er í skírninni var nefnd 

María, Árið þar á eptir 1651, hinn 14. des- 

emberm, vorum við enn glöðd með nýjum syni, 

hvern við nefndum Jóhannes. þetta ár var ó- 

frjófsamasta kornárið vegna ofurhita og þurka, en 

ar á móti hið bezta vínyrkju-ár, samt liðum við 

Enga nauð, því við áttum svo miklar afgangsleif- 

ar frá hinu fyrra ári. Árið 1652 var gott korn- 

tn lakara vín- ár. Á miðjum víntekjutímanum 

Úrápust 2 elztu apar okkar, var okkur mikill 

Missir í þeim, jafnvel þó við hefðum 4 apapör 
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eptir til vinnu, því 3 fyrstu pörin höfðu tingast 

harla vel, af hverjum jeg ljet að eins 2 ung pör 

lifa, en drekkti hinum í laumi, svo að þessi apa- 

flokkur yrði mjer ekki ofviða eður baldinn. Árið 

1653, hinn 13. maím., ól kona mín fagra dóttur, 

er jeg Í skírninni nefndi Elísabet, og nú áttum 

við 3 syni og 2 dætur, sem ollu móðurinni fyrir- 

hafnar, jafnframt og hún hafði skemmtun af þeim. 

Þenna vetur tók jeg nokkra stund á degi hverj- 

um að kenna Concordíu, Albert og Steff- 

áni. Jeg málaði fyrir þeim stafrofið, kenndi þeim 

svo að þekkja stafina, og reyndust þau þá svo 

næm, að þau kunnu við vetrarlokin að stafa þjóð- 

verzku og ensku nokkurn veginn. Auk þessa kenndi 

móðir þeirra þeim nytsömustu bænir og greinir 

úr ritningunni; þannig höfðum við þá ánægju að 

heyra og sjá þau lesa kvöld- og morgun - bænir, 

og borðsálma yfir borðum ýmist á þjóðverzku eða 

ensku. Konan mín gat hjeðan af að eins lítið unn- 

ið með mjer að úti-verkum og annari stritvinnu, því 

hún varð að hlífa sjer, til þess að gæta barnanna 

því nákvæmara, og því fremur lagði jeg stund á 

með tilstyrk apanna að afla matfanga. 

Á jólaðaginn 1655 ól dáfríða konan mín Í 

annað sinn 2 sveina, er jeg skírði og ljet í minn“ 

ingu þeirra hátíðlega fæðingardags annan heita 

Kristófer, enhinn Kristján. Aumingja móð- 

irin var nú ofur veik; þó fjekk hún, fyrir mátt 

hins alvalda, heilsu sína aptur innan fárra vikna- 
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Árið 1656 var mjög styrt haust og vetur, 

því haustið var yfrið rigningasamt og veturinn 

Ærið kulda- og snjóasamur; varð því bæði vín- 

9g korn-uppskeran naumast fjórði partur þess, er 

hún var árið áður, og þó höfðum við alls nægt- 

ir handa okkur, börnum okkar, öpunum og öðr- 

Um skepnum. 

Árið 1657, 22. septemberm., ól mín hin frjóf- 

Sama kona enn þá dóttur, var hún nefnd Kristín; 

Og árið 1660 varð hún þunguð í seinasta sinni; 

bví einhvern dag þegar við vorum á gangi á fljóts- 

bakkanum, skreikaði henni fótur, svo hún datt of- 

an Í fljótið og var nærri drukknuð, en mjer tókst að 

bjarga henni með eigin lífsháska. Af þessu varð 

hún mjög skelfd og. bilaðist svo innvortis, að hún, 

Okkur báðum til mesta hugarangurs, fæddi 9. júlím. 

andvana dóttur, og liðu full 2 ár, áður enn hún 

gat fengið aptur hina fyrri heilsu sína; en eptir 

Sreint tíma bil fjekk elsku konan mín að vísu 

fullan mátt, og var nú á sínu 35. ári eins fögur 

08 blómleg og ýngismær, en ól ekki börn fram- 
ár. Vjó mjóum samt ekki óþolinmóð af þessu, en 

Þökkuðum guði, að okkar 9 ástfólgnu börn voru 

heilsu góð og ólust upp í guðs ótta og góðum siðum, 

Og Jeg get ekki sagt, að við hefðum orsök til að láta 

Okkur mislíka við nokkurt þeirra eður að við þyrftum 

að beita hörku við þau; miklu heldur má jeg játa, 

2ð þau gjörðu sjerhvað er þeim var sagt, einungis 

Eptir bendingu eður boði foreldra sinna. Þþökkuðum 
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við þetta fremur sjerlegri miskun drottins,. enn 

okkar skynsamlega uppeldi. 

Stjúpdóttir mín Concordía, sem nú vár 

orðin næstum gjafvaxta, var dáfríð sýnum, dyggð- 

ug, skynsöm og guðhrædd, og gat nú svo vel 

annast um búsýslu innanbæjar, að jeg og móðir 

hennar höfðum í þeim störfum allmikinn ljettir- 

Konan mín mátti þannig í næði hafa góða daga, 

og hafast ei annað að, enn að uppfræða og venja 

yngstu börnin. Eldri tvíburunum mínum var jeg 

með guðs hjálp búinn að kenna svo mikið, að 

þeir gátu nú kennt litlu systkynunum sínum að 

lesa, skrifa og biðja; en sjálfur las jeg með börn- 

um mínum tvær stundir kvöld og morgna; tók 

þá móðir þeirra við af mjer. Hinum tímunum 

hlutu börnin að eyða með nytsamri vinnu, eptir 

því, sem þau orkuðu, læra að fara með bissu, veiða 

fiska, fugla, geddur og skógardýr, í stuttu máli: 

venja sig á að haga sjer eins og þau ættu, allt 

eins og við, að vera æfilangt hjer á eyjunni. 

Opt sögðum við börnum okkar frá lifnað- 

arháttum manna í fósturlöndum okkar og í öði- 

um heims-álfum, og líka úr okkar eigin lífs sögu, 

það, er þeim reið á að vita, þó urðum við aldrei 

þess vör, að nokkurt þeirra hefði minnstu löngun 

til að. sjá þau lönd eður staði, og þótti konu minni 

mjög vænt um það. Um þetta bil kom að mjér 

ógleði mikil, sem jeg ljet ekki bera á, unz 2 hinir 

elztu synir okkar komu einhvern dag hlaupandi 
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með mesta flýti og sögðu, að langt út á rúmsjó sæ- 

Ust 3 skip stór, og mundu eflaust vera menn á 

beim. Móðir þeirra svaraði: „Skiptum okkur ekki 

af þeim, börnin mín! því við vitum ekki hvort 

bað eru góðir eða vondir menn.“ Jeg varð frá 

Mjer numinn og komst svo við af þessu, að augu 

mín flutu í tárum, en svo að ekki bæri á því, 

Bekk jeg þegjandi inn í svefnhús mitt, lagði mig 

lpp í rúm og bljes mæðilega. Kona mín kom 

Strax á hælana á mjer, breiddi sig ofan yfir mig, 

kyssti mig ástúðlega og spurði: „Hvernig stendur á 

Þessu, hjartað mitt! kann ske þú sjert nú orðinn 

leiður á farsældarlífinu okkar hjerna og henni 

Concordfu þinni, sem þjer hefur hingað til þótt 

Svo ósköp vænt um, fyrst að löngun: þín eptir að 

komast í kynni við aðra lætur sig nú svo ákaft í 

ljósi 2 Jeg svaraði: „þjer skjátlast, hjartað mitt 

Sottl eða viltu nú í fyrsta sinn reyna til að særa 

Mig? En trúðu mjer, einkum þar eð jeg kalla guð 

ul Vitnis, að það hefur öldungis ekki komið mjer 

öl hugar að fara hjeðan, eða að þrá eptir öðrum 

fjelagskap þjer til ama; en jeg óska af alhuga 

' #0 eyða því, sem eptir er æfi minnar hjá þjer í 

RÓ og friði hjer á þessum farsæla stað, einkum 

ar eð við höfum nú sigrað hið örðugasta og 

Yngsta, og höfum hina mestu ánægju af okkar 

Mannvænlegu börnum, að vísu enn þá með fram 

Yoninni. En jeg bið þig fyrir guðs sakir, segðu 

Mer þór ættum við nú ekki, fyrst að börnin okk- 
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ar taka nú að verða gjafvaxta, að hyllast .til að 

ná öðru fólki hingað? Kann ske þú haldir, að guð 

muni sfrax láta 4 karlmenn og 5 kvennmenn koma 

af himnum ofan til að giptast börnum okkar? 

Eða kann ske þú viljir, að þau drýgi blóðskömm 

með því að giptast hvert öðru, þegar æxlunar fýsn- 

in ber skynsemi og dyggð þeirra ofurliða? Guð 

varðveiti þau frá slíku. Segðu mjer nú, heillin 

mín! hverja hugsun þú hefur um þennan kvíða 

í mjer, sem er byggður á svo góðum rökum, 08 

hvort ekki sje uggvænt um að börnin okkar, sem 

hafa verið svo vel upp alin hingað til verði okk- 

ur til syndar og skammar; eða kvort það væri 

vel gjört af okkur, ef. við, fyrir eitthvert hyrðuleysi, 

vildum enn framar freista hins alvalda guðs?“ Con- 

cordía mín fór að hágráta, þegar hún heyrði 

mig ræða með slíkum óvenjulegum ákafa; hún 

hljóp upp um hálsinn á mjer, margkyssti mig 

og mælti: „þú segir þetta satt, hjartans lífið mitt! 

og þú sjer betur fram í veginn enn jeg. Fyrir“ 

gefðu mjer grunnhyggni mína, og vertu þess full- 

viss, að það kom mjer aldrei til hugar, að leyfð 

blóðskammar-hjónaband; en óttinn fyrir vondum 

mönnum, er vildu, ef til vill, girnast land vort 08 

eigur, drepa þig, fara illa með mig og börnin mín, 08 

hneppa oss í þrældóm, hefur ætíð hvatt mig til, að 

ráða frá því, að láta útlenda og ókunna menn, €F 

kann ske sjeu ekki einu sinni kristnir, vita af okkur 

Auk þessa hefi jeg alla jafna haft þá von, að 579 
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mundi fara, að guð sendi okkur einhvern tíma fólk, 

Sem annaðhvort flytti okkur hjeðan eða jyki kyn 

Vort. En— allra begzti, Júlíus minn! jeg viður- 

kenni, að þú ert mjer hyggnari, taktu því syni okkar 

með þjer, og reyndu til að kalla til skipanna. Guð 

Minn góður gefi, að á þeim sje kristið og vænt fólk.“ 

Þetta var nú einasta sundurlyndið, sem gjörð- 

ist á millum okkar hjónanna, ef það annars ætti 

að heita sundurlyndi. En undir eins og við vor- 

um fyllilega orðin á eitt mál sátt, hljóp jeg ásamt 

með sonum mínum, því enn þá var ekki fram 

orðið dags, upp á efsta tind norðurklettanna, skaut 

hokkur skot, orgaði og kallaði eins og vitlaus mat- 

ur, kveikti bál og gjörði svælu þar upp á, og þetta 

ljet jeg fara nóttina út; en vjer heyrðum ekkert 

Nema fá ein fallbissuskot, en þegar birta tók af 

degi, sáum vjer ekkert skip, heldur að eins nóg 

Sjórót, hjelt jeg því að skipin, sökum andviðris, 

hefðu með engu móti getað hafnað sig við eyju 

Yora. þó þau hefðu fegin viljað það. 

Út af þessu var jeg óánægður nokkra daga. 

En kona mín huggaði mig loksins með þessum orð- 

um: „Vertu ekki allt of hugsjúkur, ástkæri Albert 

Minn! Drottinn mun ala önn fyrir oss og hugga 

Oss fyr enn varir.“ Og það varð orð og að sönnu, 

Suð ljet ekki von og traust konu minnar í þessu 

efni verða til skammar, því hjer um bil ári síðar, 

Þegar jeg á hreinsunarhátíð Maríu 1664 að á- 

liðnum degi var á gangi með sjáfarströndinni á- 
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samt með konu minni og börnum okkar, varð 088 

þá litið, hvað eð okkur furðaði, að eptir eitt mikla 

veðrið hafði brimrótið, enn á ný, fært okkur 

varning, líklegast góðan, auk þessa sáum við á- 

lengdar 2 menn, er sátu á skipsbjálka miklum; 

voru þeir áralausir að reyna til með tómum hönd- 

unum að komast á eitt sandrifið, sem var þar fram 

undan, til þess að bjarga þar lífinu. þar eð jeg 

hafði fyrir fáum mánuðum gjört við litla bátinn, 

sem við van Leuven komum fyrst á til bjarg“ 

eyjar þessarar, þá áræddi jeg nú að fara í bát- 

inn með báða elztu syni mína, sem voru nú á 16- 

árinu, til að bjarga þessum sjóhröktu mönnum; 

urðu þeir ekki varir við oss, fyr enn að bátur“ 

inn okkar rakst í bjálkan undir þeim; datt þá 

annar þeirra máttvana ofan í sjóinn, fleygðu Þá 

synir mínir til hans stafnfesti úr bátnum okkar, €N 

hann herti sig sem mest hann mátti að halda sjer 

af öllu megni í hana, svo oss tókst þannig hæglegð 

að draga hann upp í bátinn. þetta var gamall mað- 

ur, næstum algrár af hærum, en hinn, sem við 

björguðum, virtist að vera á bezta aldri. 

Dauðans angist stóð auðsjáanlega af máluð í 

augum þessara manna; bar hvað mest á því, þá 

þeir störðu á oss og fengu ekki komið upp €inU 

orði; en loksins þegar við vorum komnir langt 

heimleiðis, spurði jeg gamla manninn á þjóðverzku, 

hvernig honum liði; en þá hristi hann höfuðið 

og svaraði á ensku, að hann skildi ekki mál mitt 
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til hlýtar, en hjeldi þó að það væri þjóðverzka. 

Jeg fór því undir eins að mæla við hann á enska 

tungu; kyssti hann þá á hönd mína og nefndi mig 

Engil sinn. Báðir synir mínir klöppuðu yfir þessu 

lof í lófa, hófu upp fagnaðar-hljóð, og fóru strax 

að tala við hinn unga mann, sem þá faðmaði og 

kyssti þá báða og svaraði vinsamlega þeirra ein- 

faldlegu spurningum, en jafnskjótt tók jeg eptir 

bví, að hvorugir þessara manna gátu til muna hrært 

tunguna eða haft augun opin fyrir magnleysi, og 

áttum við því ekkert við þá, heldur fluttum þá 

hálfsofandi til bjargeyjar vorrar. 

Á meðan á þessu stóð hafði hún Concor- 

Aía mín allt af knjekropið og börnin, sem hjá 

henni voru líka, og verið að biðja guð að leiða oss 

Slisalaust heim aptur, því hún treysti lítið okkar 

forna og klastraða bátskripli. Það varð því ekki 
til Sleði, þegar við komum að með tvo menn. 

Hún hafði fyrir hendi nokkuð af mat og drykk, sem 

Un ætlaði börnunum, var það gefið aðkomumönn- 

Snum, Þegar þeir voru búnir að ryðja því í sig, 

sem þeir gjörðu all-gráðuglega, tókum við eptir 

ví, að þá langaði mjög til að tala meira við okkur; 

en þar eð þeir nú þegar höfðu gefið oss í skyn, 

% Þeir hefðu nú í 3 nætur og 4 daga hrakist til 

Er frá sim hafið hvíldar- og svefnlausir, þótti 

ekki tiltökumál, að þeir dutta út af sofandi 

Bi ri Í höndunum á okkur; en samt fluttum við 

báða upp einstigið á eyjuna, og gekk oss það 
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býsna örðugt. þar hnigu þessir máttvana menn 

niður í grasið og fjellu í fastasvefn. Báðir elztU 

synir mínir urðu að sitja yfir þeim, en jeg fór 

heim með konu minni og hinum börnunum, tók 

tvo vagna, beitti fjórum öpum fyrir hvern þeirra, 

ók þeim til hinna sofandi manna, lagði þá báða á 

vagnana, án þess þeir vissu neitt af, og flutti þá 

þegar dymmt var orðið heim til mín, lagði þá 

svo í gott rúm, er kona mín hafði búið þeim- 

þeir vöknuðu báðir næstum undir eins, og það 

ekki fyr enn tveimur stundum fyrir sólsetur 

daginn eptir, en strax, sem mjer var sagt að þeir 

væru vaknaðir, fór jeg inn í berbergið til þeirrá, 

færði hverjum þeirra góðan klæðnað og línfatnab, 

bað þá að fara í þetta og koma svo til okkar. 

Kona mín hafti búið til ágætasta mat, haft 

bezta vín og önnur ölföng til reiðu, og klætt sig 

og börn sín yfrið hreinlega. þegar gestir vorir 

komu fram úr herberginu sáu þeir að á öllu 

var hið fegursta fyrirkomulag, og þegar búið var 

þá að heilsa þeim, urðu þeir forviða. Börnin mín 

urðu að sækja þeim þvottavatn; þeir þáðu það, €? 

báðu um leyfi til að þvo sjer fyrir utan dyrnar 

Jeg ljet þá vita, að þar eð þeir eflaust væru vel 

kristnir menn, mættu þeir fara að þessu eins 9 

þeim litist, gengu þeir svo út með gleðibragði, 

en komu svo litlu síðar inn til okkar aptur; tók 

þá gamli maðurinn, sem var hjer um bil sextöBU" 

að aldri, til máls: „Guð minn góður! hvaða DD“ 
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dæl paradís er þetta. ÆI segið okkur, þjer far- 

Sælu innbúar hennar, hvort við erum komnir með- 

al engla, eða við erum meðal dauðlegra manna, 

því enn sem komið er, getum við ekki áttað 

Okkur á, hvort við erum enn þá í hinum fyrra 

heimi, eða dauðinn hafi flutt oss inn í annan heim.“ 

Hjartkæru vinir mínir!“ svaraði jeg, „það er allt 

of satt, að við erum allt eins vesalir og dauðlegir 

Menn eins og þið. það eru nú liðin nærfelt 18 

ár Síðan, að kynleg forlög leiddu mig og þessa 

ástkæru. konu mína til þessarar eyjar, og frá þeim 

líma höfum við í einveru okkar átt þau 9 börn, 

Sem standa þarna, og er ekkert fleira af fólki á 

Eyju þessari.“ „En“ — mælti jeg enn framar — 

„Við getum fengið tíma og tækifæri til að ræða 

Írekar um þetta seinna, en gjörið nú svo vel að 

fara að taka til matar, svo þjer fáið aptur krapta 

Yðar.é 

Við settum oss því næst til borðs og snædd- 

Um öll svo sem við gátum; þegar búið var að 

Segja upp borðun og hinn gamli maður varð þess 

Var, að við hjónin óskuðum að mega vita stjett og 

Stöðu gesta vorra, mettaði hann forvitni vora með 

langri frásögu, sem varaði til miðnættis; úr henni 

vil jeg að eins geta þess, að hann nefndi sig, 

Amías Hylter, er kvaðst fyrir nokkrum árum 

hafa haft umboð yfir ýmsum eldaskála- eignum 

konungsins á Englandi. Samferðamaður sinn hjeti 

Hróbjartur Hylter, og væri bróðursonur sinn. 

15 
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Enn framar fengum við með skelfingu að vita, 

að árið 1649 hefðu hinir upphlaupsgjörnu Eng- 

lendingar hinn 30. maím., sem var 2 árum 08 

8 mánuðum eptir að við byrjuðum þessa ferð vorð, 

grimmdarlega hálshöggvið hann Carl, góða kon- 

unginn þeirra, og því næst gjört mann nokkurn, €F 

hjeti Oliverius Crómwel, af tígins manns stig“ 

um, þó lágum, að ríkisins verndara, en árið 1608 

hafi sonur hans Richard Cromwel öðlast þessa 

upphefð, verið þó ári seinna sviptur henni, €n nú 

fyrir hjer um bil 3 árum hefðu Englismenn kosið 

sjer nýjan konung, Carl hinn annan, og bæri ekki 

til muna á óeyrðum meðal þeirra síðan hann tók 

við ríki. 

Hinn góði Amías Hylter, sem áður hafti 

verið í miklum kærleikum við konunginn, er háls- 

höggvinn var, og hafði grætt miklar eignir, én 

þó aldrei gipt sig, hafði í styrjöld þessari misst 

næstum allt, sem kann átti, verið rekinn út á 

landsbyggðina, og naumast fengið bjargað 8V9 

miklu, sem þurfti til að byrja með litla verelun 

erlendis; hafði hann að vísu á ný grætt talsvéft 

á henni, og fengið bróður sínum Jósef Hylter 

fjeð til geymslu, en þessi bróðir hans hafði kast 

að hinni reformeruðu trú, farið til Portúgðls; 

kvongast þar í öðru sinni, og orðið þar allfjáðu"- 

þessi háttsemi og trúarbragða breyting föðursins 

geðjaðist syni hans Hróbjarti miður; hafði ban" 

því á unga aldri farið í sjóferðir með Amíasi 
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föðurbróður sínum, og aflað sjer hjá honum í Vest- 

Urindíunum allmikils fjár í gulli og gersemum. 

En þegar það, að nokkrum mánuðum liðnum 

Var fullhermt, að nú Ááraði vel í Englandi undir 

Stjórn Carls konungs annars, höfðu þeir yfirgefið 

Brasilíu, og fengið sjer far til Portúgals, og 

Þaðan aptur til ættjarðar sinnar Englands, á fund 

ins nýja konungs; en óhamingjan kollvarpaði þessu 

áformi þeirra, með því að ofsaveður hrakti skip- 

ið afleiðis og upp á blindsker, hvar það á nátt- 

ærþeli brotnaði í spón, svo að menn og allur farm- 

Urinn fór í sjóinn. Í þessum dauðans ósköpum 

náðu þeir Amías og Hróbjartur í bjálkann, 

Sem þeir Jöfðu við, þegar oss loksins auðnaðist 

að bjarga þeim, eptir að þeir veslingar höfðu í 3 

Nætur og fjóra daga hrakizt aptur og fram fyrir 

stormi og sjóróti. 

Nú vildi hún Concordía mín fá einhverja 

fregn um skyldmenni sín, og gat ekki fengið að 

Vita annað um þau, enn að Amías hefði að vísu 
€inatt Sjeð og talað við hann föður hennar, líka 
Verzlað Ýmislegt við hann; en hvernig honum liði 

að öðru leyti var honum ei kunnugt, nema það að 
Eins, að árið 1648 hefði hann verið á lífi og hon- 

Um liðið yer, En Hróbjartur, sem hafði verið 

Htölugur hingaó til, kvaðst muna vel eptir því, 

Að hann heyrði þegar hann var 12 eða 13 ára 

Bamall drengur, að Plúrs peningakaupmaður 
hefði át dóttur, Concordíu að nafni, sem num- 

18“ 
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in hafi verið burt af herra nokkrum, en hvað hann 

gjörði af henni eða hvort hann skilaði henni apt“ 

ur, vissi hann ekki. % 

Við tjáðum þeim þá, að þeir sæu nú hjernð 

hina sömu Concordíu Plúrs, og lofuðum að 

segja að morgni æfisögu okkar, fórum svo að 158 

húslestur á enska tungu og gengum að því búnu 

öll til hvílu. 

22. kapítuli. 

Albert segir meira af högum sínum, giptir Hró- 

bjarti stjúpdóttur sína, fer að efna til skipsmíðis 

og fær til sín sjóhrakta menn. 

Upp frá þessu hikuðum við kona mín ekkert við 

að kunngjöra báðum þessum gestum og löndum 

vorum, því þeir litu ráðvendnis- og guðræknis- 

lega út, allt það, er fram við oss hafði komið frá 

blautu barnsbeini, og einkum hjer á eyjunni, nemð 

við ljetum þá ekki vita um auðæfin, hans Do? 

(ýrillósar, sem höfðu verið múruð niður, en við 

sýndum þeim þar fyrir utan svo mikið fje í gulli, 

silfri, gimsteinum og öðrum gersemum, að þeir 

fjellu í stafi yfir því, hvað mikið það var, og hjeldu, 

að hvorki í Englandi nje nokkurstaðar væri 

neinn kaupmaður ríkari enn við, og jafnvel ekki 

neinn þó vera skyldi langt æðri maður, nema mikl- 

ir furstar og herrar. Engu að síður ljet jeg þá 

vita, að við hjónin mettum þetta fje harla lítils 

móti þeirri ánægju, að mega lifa á eyju þessari 
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Í rósemi án ofsókna, kvíða og áhyggju, og að við 

beiddum guð um enga aðra farsæld framar enn 

þá, að hann vildi senda hingað frómlynt og krist- 

ið fólk, til að giptast börnum okkar, og sem 

vildu búa saman við þau í friði og næði á eyju 

Þessari, sem var vel löguð til að framfæra inn- 

búa sína með alls nægtum, nærfelt í öllu tilliti. 

Jeg tók eptir því, að hinn ungi Hylter 

toðnaði og leit hýrum augum til hinnar fögru og 

Ayggóugu stjúpdóttur minnar, þegar hann heyrði 

Mig mæla þannig; þó var það fyrst nokkrum dög- 

um seinna, að hann ljet Amías föðurbróður sinn 

biðja okkur hjónin um hana sjer til handa. þar 

eð við hjónin höfðum nú þegar talað okkar á milli 

Saman um þetta málefni, tókum við vel bónorði 

Þessa fríða og vandaða manns, og lofuðum að 

Sipta honum dóttur okkar að 4 vikum liðnum, þó 

með því skilyrði, að. hann með góðri samvizku 

Sæti og vildi vinna eið að því, að hann 1. væri 

nú ókvongaður, 2. að hann vildi hafa sömu guðs- 

Þjónustu og trúarbrögð sem við, 3. breyta frið- 

Samlega við konu sína og okkur, 4. yfirgefa hana 

aldrei móti vilja hennar, nje flytja hana úr eyju 

Þessari, ef hjá yrði komizt, heldur vera hjer æfi- 

langt. Hinn góði Hróbjartur sór og lofaði að hafa 

alli eing og við vildum, og bætti því við, að þessi 

fagra dyggða eptirmynd; hans tilvonandi eiginkona, 

hefði meir enn nóg inndæli til að bera, til þess 

að láta menn gleyma allri löngun til annara landa, 
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þjóða og auðlegðar. Fóru svo festar fram og grjet- 

um við þá öll af gleði, einkum Amías gamli, 

sem vitnaði með dýrum eiði, að við hefðum hitt 

fyrir einhvern hinn allra vandaðasta mann í ver- 

öldinni til að gjörast tengdason okkar, hvað hann 

líka allajafna reyndist. Lof sje guðil 

„það er bágt,“ mælti Amías gamli, „að Jeg 

fæ ekki tekið af aldri mínum, sem nú er, SVO 

sem 30 eða að minnsta kosti 20 ár, til þess Að 

geta líka aðnotið þeirrar hamingju að verða tengda- 

sonur yðar, en þar eð til einkis er að óska þess, 

fyrst jeg á annað borð er orðinn gamall, vil jég 

að eins biðja guð að gjöra mig að verkfæri Í 

hendi sinni til að ná hingað mönnum og kvenn- 

fólki handa hinum börnunum yðar; og mjer dett- 

ur í þessu efni nokkuð í hug, sem ekki er 870 

heimskulegt, og vil því að eins bíða nokkurn tíma 

og taka guð mjer til aðstoðar í því efni.“ 

Daginn eptir var búið til brúðkaupsins, sem 

var haldið hinn 14. marzm. 1664, vígði jeg Þá 

hjóna-efnin saman eins og faðir og prestur. Hjóna- 

band þeirra var eins ánægjufullt og hamingju“ 

sælt eins og það var frjófsamt, því þau eignuð- 

ust 14 börn, 5 syni og 9 dætur, sem öll voru 

mjer og elskukonunni minni ætíð til gleði og inn“ 

dælis, og bættist þar á, að tengdasonur minn tók upP 

hjá sjálfum sjer, af innilegum kærleika til okkar, 

að leggja niður ættarnafn sitt, en kallaði sig strðr 

fyrsta brúðkaupsdaginn Hróbjart Júlíus. 
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Á þessu hausti byggðum vjer nýtt, fagurt og 

rúmgott hús handa ungu hjónunum. Var A mías 

hjá þeim til húsa. Hann var hagsýnn og ágætur 

Starfmaður og hjálpaði til þess að koma umbún- 

aði mínum á eyjunni á stuttum tíma í miklu betra 

lag enn áður var, svo við gátum nú öll haft hina 

Æskilegustu hagsæld. 

Forti vor af víni, korni, saltkjöti, ávöxtum 

98 öðrum matvælum var nú orðinn svo mikill, 

að við vorum næstum ílátalaus, og jarðhús Don 

Cýrillósar voru orðin full; engu að síður sáðum 

98 plöntuðum vjer ár út og ár inn, og apana, sem 

nú voru orðnir yfir 20, fóðruðum vjer með af- 

Sangsleifum vorum, og þó hefðum við árið 1666 

Okkur a% bagalausu getað framfært 100 mönnum 

fleira enn við höfðum; en þar eð enginn bættist 

við, varð oss til mestu skapraunar, allmikið af 

Voru bezta korni að skemmast. Amías andvarp- 

aði €inatt út af þessu, og sagði eitt kvöld, þegar 

Ver sátum úti fyrir dyrum vorum, til að svala oss. 

Á kvöldkulinu : „Hversu furðanlegir eru ekki dóm- 

ár hing almáttuga. Æ! hversu margar þúsundir og 
1000 Siinum þúsundir eru þó ekki meðal kristinna 

Manna, sem með sínum súrum sveita og sliti ekki 

Stta aflað nægilegs sjer tildaglegs viðurværis. Fæst- 

st Tíkir vilja miðla hinum fátæku nokkru til muna 

Mægtum sínum, af því þeir bera kvíðboga fyrir 

a á þeir komist við það sjálfir í bágindi. Og 

„ innBúar þessarar paradísar, vildum fegnir 



232 

miðla náunga vorum af öllu; sem vjer eigum, €n 

ogg vantar mennina, sem biðji oss nokkurs.“ „En — 

ástkæri Júlíus minn!“ mælti hann enn fram- 

ar, „er það nú afsakanlegt, að vjer liggjum hjer 

með letinni, og látum lítilfjörlegan örðugleika 08 

hættu fæla oss frá því, að ná hingað að minnsta 

kosti svo mörgu karl- og kvennfólki, sem nægir 

fil að giptast börnum yðar, sem eru nú bráðum 

orðin gjafvaxta, en geta ekki án stórsyndar 08 

skammar gengið að eigast? Upp þess vegna 

verum áræðnir og tökum það ráðs, að smíða nú 

skip, og með stöðugu trausti til guðs aðstoðar 

förum svo á því til næsta lands eður eyjar, þór 

sem kristnir búa, til að velja þar menn og konur 

handa börnum yðar. Jeg hefi augastað á eyjunni 

Sanete Helenu, hvar portúgísar nú búa, og þeg“ 

ar jeg hugleiði bæði uppdrættina, sem jeg hefi 

sjeð hjá yður yfir lönd og sjó, og aðrar kring“ 

umstæður, þá fullvissar hulin fýsn mig um, ekki 

að eins að jeg nú geti uppfyllt ósk vora, heldur 

og að ei muni vera all langt hjeðan til þeirr“ 

ar eyjar.“ ; 

Okkur konu minni hnikkti heldur enn ekki 

við slíka uppástungu, því hún virtist að verð í 

meira lagi ísjárverð, tókum við því næst að gefa 

Amíasi svar, og koma fram með viturleg mót- 

mæli gegn þessu, en þá hann hafði hrakið Það 

öll harla skynsamlega og. gjört áformið æ meir og 

meir Árennilegt, sagði Concordía mín loks UPP 
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dóminum og mælti: „Vinir góðir! við skulum 

€kki að sinni vera að brjóta heilann um þetta, 

teynið fyrst hvernig ykkur gengur að smíða skip- 

ið. Komist það af og verði svo af hendi leyst, 

að það verði vogandi eður ekki óskynsamlegt að 

leggja á því út í þessa hættu ferð, og forsjónin 

Innan þess tíma leggi oss ekkert lið til að losast 

Við raunir vorar, þá verður enn þá nógur tími 

öl að ráðgast um, hvernig byrja skuli ferðina og 

hverjir og hve margir eigi að fara hana.“ 

Eptir að sjerhver af oss hafði fallist á þessa 

Meiningn, fórum við strax að morgni að fella trje 

?s því næst að höggva þau til svo úr þeim yrðu 

tegldir bjálkar, kubbar og borð; líka var trjávibar 

úr brotnum skipum, sem rekið hafði hjá oss, kost- 

Sæfilega leitað og safnað; þó ollu rigningar, sem 

8 akuryrkjan og störfin við vínyrkjuna því, að 

Skipsmfðin hlaut að bíða hentugri tíma. En í 

ÝSústmánuði 1667, þegar kona Hróbjartar lá 

„ Sæng að annari dóttur þeirra, tókum við á ný 
til Skipsmföðinnar, svo að við í aprílmánuði 1668 

Vorum rjett að segja búnir með helzta stórsmíbið 
eptir Uppdrættinum, sem Amías hafði búið til. 

Tókum við því næst eptir tilvísun hans að byggja 

Smiðju til 3% smíða í nagla og annað af járni, er 

hafa Þurfti til skipsmíðinnar; stóðst það á end- 

Hi að hún var fullbúin, þegar 3 yngstu synir 

A sem var skipað, með tilhjálp apanna, að 

Já Spítur, ofan tilstrandar, komu einhvern dag 

' 
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hlaupandi til vor og sögðu að skip með mönnum 

sæist Í nánd við eyjuna; hlupum við þá allir, þó 

millum vonar og ótta, ofan til sjáfar, og sáum að 

skip þetta var orðið fast á sandrifi, er þar vár 

skammt frá. Tveir af skipverjum virtust ángist- 

arlega að benda oss til að koma sjer til hjálpar; 

hrundu þeir Hróbjartur og báðir elztu synir 

mínir þá litla bátnum á sjó fram og fóru út til 

skipsins, töluðu lengi við skipverja, og komu loks- 

ins aptur til vor með 9 ókunna gesti, voru það 

6 karlmenn og 3 kvennmenn. Állir þessir vé 

salingar voru líkari dauðum enn lifandi mönnum ; 

það var líka að eins ein af kvennsniptunum og 2 af 

karlmönnunum, sem höfðu mátt í sjer til að gangá 

með oss upp á eyjuna, hitt fólkið urðum við að 

bera, því það gat varla staðið. Amías. karlinn, 

sem var nógu reyndur og gætinn, sá strax hvað 

að þessu fólki gekk, er þeir máttu sjálfir játa, 

sem var það, að þeir voru orðnir svona van- 

burða ekki einasta af hungri, heldur og af skyr“ 

bjúgi, sem er vond veiki á farmönnum; vjer sýnd- 

um þeim því strax alla hjúkrun, sem unnt vár, 

og Hróbjarts hús var gjört að spítala handa 

þeim. 

Fyrstu dagana grensluðumst við ekkert eptir, 

hverjir þessir skipverjar væru, og þeir skiptu sjer 

heldur ekkert um oss í því tilliti, þó mátti sjá 

ljós merki þess, að þeim fannst mikið til þeirrar 

aðhjúkrunar, sem þeir aðnutu. En samt sem 
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áður andaðist ein kona og 2 karlmenn af skipverj- 

Um áður enn liðnir voru 8 dagar, og hinn 3. í næstu 

Viku, því þeir höfðu verið orðnir svo yfirtirmdir af 

Veikinni, eða höfðu, ef til vill, ekki heldur gætt 

Nokkurg hófs f mat og drykk. Hina framliðnu 

Eteptruðum vjer með miklum söknuði og stunduð 

um því þetur hina fárveiku, sem eptir lifðu. Amías 

bjó til úr rótum og jurtum, sem enn þá voru grænar, 

læknisdóma handa þeim, og ljet þá ei fá meira að 

hærast á enn honum virtist hæfa, við þetta komst 

Svo langt, með guðs hjálp, að þeir 5 gestir, sem 

Enn voru lífs, urðu svo heilir heilsu að þeir kenndu 

sjer einkig meins. 

„Nú ætti jeg, mínir ástkæru!“ mælti Al- 

bert, „að láta ykkur vita, hverjir þessir ókunnu 

Menn voru, og hvernig það vildi til, að þeir komu 

hingað en jeg held að ef jeg gjöri það í dag muni 

Verða orðið of fram orðið, þegar jeg hefi lokið sögu 

Minni, vil jeg því geyma hana til morguns, og ef 

Suð lofar, byrja þá á henni, þegar við erum komnir 

heim frá Hróbjarts híbýlum.“ Við vorum ánægð 

með það sem tilheyrendur. (Hjer kemur 7. húsvitj- 

ímin og verður seinna frá henni sagt). 

„Vinir mínir!“ mælti Albert, „jeg lofaði í gær- 

kvöldi að segja ykkur betur frá því fólki, er ham- 

'Mgjan leiðbeindi til vor árið 1668, þó það væri þá 

Yfir komið af hungri og veikindum, en þar eð þrennt 

af því er enn þá lífs og hjer nærstatt, sem er 

bessi ástkæri tengdasonur minn Davíð og báðar 
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mínar góðu tengdadætur, konur þeirra Alberts 08 

Steffáns, svo hefi jeg haldið það vera viðunan- 

legra að biðja þau sjálf að segja oss æfisögur sínar 

í yðar nærveru.“ „Jeg veit, dóttir mín góð!“ mælti 

hann því næst við konu Alberts, „að ágætu greind- 

ar- minnis- og málsnildar - gáfurnar yðar eru enn 

þá jafn - fullkomnar sem allar aðrar dyggðir, þóað 

tíminn hafi ollað oss öllum umbreytingar á eyði! 

þessari. - Gjörið því svo vel að þylja sjálfar vensla- 

mönnum mínum og öðrum góðum vinum hvað á 

æskudaga yðar hefur drifið, til þess að þeim veitist 

því meira tilefni til að dást að guðs handleiðslu.“ 

þessi sómakona, sem var komin rjett að átt“ 

ræðu, en sem í andlitsfalli og limalagi bauð á þeim 

aldri mikinn þokka af sjer, stóð nú upp af stóln- 

ta sínum, kyssti fyrst hann afa okkar, hneigði sig 

því næst fyrir hinum, settist svo niður aptur, 0 

tók að þylja frásögu sína þannig: 

23. kapítuli. 

Júdit kona Alberts yngra segir æfisögu sínd- 

„að er ofur þungbært, mínir ástkæru! fyrir konu 

á mínum aldri að fara að segja frá barnæsku sinni, 

þar eð hún er mest partinn full af fávizku, 807 

þroskaða skynsemi óvirðir. En þar eð hið mann“ 

lega líf má kallast samband margrar heimsku, þ 

þetta eigi sjer ekki jafnt stað hjá öllum, þá vil J*$ 

ekki láta slíkt fæla mig frá að hlýðnast boði míns 

hjartkæra tengdaföðurs, eða að skemmta góðum vin“ 
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Um, er ekki mega taka til þess, þótt að jeg, göm- 

Wl kona, sje ekki lengur fær um að herma hvað 

€ina snoturlega og með því skipulagi, sem véra ber.“ 

„Júdit van Manders ernafn mitt, og er jeg 

fædd 1648 einmitt á þeim tíma, sem hin sameinuðu 

Niðurlönd fögnuðu yfir hinum almenna friðarsamningi, 

Og yfir frelsinu er þau öðluðust við hann. Faðir minn 

bjó í Meðalborg á Zecelandi, og var einn af 

beim ágætustu og auðugustu mönnum þar, sem 

eins og forfeður hans hafti vissulega unnið frí- 

Stjórninni allmikið gagn og var því kosinn fjelags- 

Maður í hinu háa rábi. Jeg var ásamt með 1 syst- 

Ur, sem var eldri enn jeg og 2 bræðrum mínum, 

alin upp eins og sambauð stjett og auðlegð for- 

Eldra vorra, Sá var aðaltilgangur þeirra, að gjöra 

börn sín guðbrædd og dyggðug. Ekkert barnanna 

Varð heldur ættleri, nema hann eldri bróðir okkar, 

Sem að vísu hafði ætíð á sjer siðsemdarblæ út- 

Yottis, en drýgði þó undir niðrí saurlífi og alls- 

konar lausung. Hún systir mín var varla komin á 

js tða jeg á 14. árið, áður enn ærinn fjöldi mik- 

Ashátta manna tók að reyna til að komast í kunn- 

'ngskap við okkur, með því hún systir mín, sem 

hjet Pin; ppína var talin meðal fríðustu stúlkna í 

Meðbalpor g, og hvað ásýnd mína snerti, þá ljek 

orð á því, að jeg (án þess jeg vilji hæla mjer), 

ekki einungis henni systur minni, heldar öllu 

öðru kvennfólki í landinu, fremri.að fríðleik, þó var 

það 35 mjer fundið og þótti mikill galli, að jeg 
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væri mikils til of fálát, einþykk, þunglynd og ön- 

ug; en hún systir mín var þar á mót kát og glað- 

vær. Jafnvel þó jeg skeytti lítið um slíkt umtal 

ásetti jeg mjer samt, þegar svo bar undir, að láta 

sem minnst jeg gæti bera á þessari háttsemi minni, 

helzt þegar hann eldri bróðir minn kom með ó- 

 kunnuga meiriháttarmenn á heimili vort, sem stund- 

um bar til. Slíkt hafði að eins við borið fáum sinn“ 

um, þegar jeg tók eptir því, að maður nokkur, #07 

nefndist Jean van Landre, var orðinn ákafur 

elskhagi minn, og að mjög hjartkær vinur háls, 

sem hjet Jósef van Zytphen, einnig leitaðist við 

af öllu kappi að komast í mjúkinn hjá Filippín “ 

systur minni. Eitthvert kvöld, þá við sátum sam“ 

an ánægð og skikkanleg, og vorum að draga alls 

konar hlæileg hlutföll úr talnabúri sem Jósef vað 

Zytphen hafði komið með, hitti jeg meðal annar“ 

hlut nokkurn, er ritað var á, að þann, sem hefði 

mesta ást á mjer, ætti jeg að láta kyssa mig 10 

sinnum. Útaf þessu varð þref milli 6 manna, $€ð 

þar voru við, og var jeg beðin að út kljá það; *? 

til að komast hjá orðalengingu, tók jeg til máls 

„„Herrar mínir! jeg er sögð sjerlunduð og ofur 

undarleg, látið yður því nægja að lofa mjer að 

varpa armbandi „mínu á gólfið í herberginu. Sá, 

sem nær því fyrstur, skal ekki einungis kyssá "JE 

10 sinnum, heldur ofan í kaupið eiga armbandið 

eins og menjagrip.““ 

„Að þessari uppástungu gjörðu allir góð2" 
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tóm, en Jósef varð langfljótastur til a6 grípa 

Srmbandið upp, svo Jean van Landre, sem að 

vísu náði í endann á því, varð að sleppa fyrir hin- 

Um, af því hann hafði tekið of tæptí það; en hann 

Snjerist þá að Jósef og mælti yfrið kurteislega: 

>sBróðir minn! sleppið þjer við mig armbandi þessu 

Og rjettindum þeim, er þjer hafið til þess, ef yður svo 

líkar, einkum þar eð þjer hafið nú þegar yðar hlut- 

kesti, og megið vera vissir um, að jeg girnist ekki 

Enna dýrgrip af yður fyrir ekkert.““ En Jósep 

Mislíkaði bón þessi svo mjög, að hann svaraði vini 

Sínum í mesta þjósti þannig: „Jean van Landre! 

hver hefur gefið yður skýrteini fyrir því, að jeg hafi 

hú Þegar mitt hlutkesti, fyrst þjer þorið að segja 

hipp: 65, hverju íæflið 'þjer „40 koma til leiðari hjá 

Mjer með slíkri ódrengilogri óhræsis beiðni? Hald- 

ið þjer kann ske að skaplyndi mitt sje eins rusta- 

SSt og yðar, og að jeg muni selja gersemi, sem þé 

Vorki þjer nje neinn í ætt yðar er fær am að 

Orga? Komið þjer því aldrei meir upp með slíkt 

heimsku bull við mig, því annars mun jeg sýna 

Sður hver maður hann Jósef van Zytphen er.*“ 

„Af því þessir gortarar voru hver öðrum upp- 

sökkari, varð strax megn rymma út af þessu milli 

Bitra, gyg við borð lá, að báðir brygðu sverðum í 

Totti nærvern. En þar eð aðrir gengu á milli, urðu 

eir aptur sáttir að kalla; þó hjelzt sættin ekki 

"Mgur enn til morguns, því þá fjekk hver þeirra 

Her Aðstoðarmann, fóru svo báðir út fyrir bæinn 

b 
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og gengu þar á hólm, fjell Jósef þar fyrir sínuD 

fyr verandi hjartans vini Jean, en vegandinn flúði 

til Frakklands, ritaði mjer þaðan að vörmu spori hið 

ástúðlegustu brjef, og hjet því, að í seinasta lagi að 

missiri liðnu skyldi hann koma sjer svo fyrir, að 

hann gæti aptur hættulaust látið sjá sig í Meðal- 

borg, ef hann mætti eiga víst að fá ást mínd- 

En það var til einkis fyrir hann að hugsa til nokk“ 

urrar ástar eða sátta hjá mjer, því þó jeg fyrrum 

finndi hjá mjer il til hans fremur enn til Jósep? 

og annara karlmanna, þá gjörslokknaði sá litli ástar“ 

neisti, sem reyndar hafði naumast verið kviknaði! 

allt í einu í brjósti mínu, þegar Jean var búinn 

að flekka hendur sínar með blóði, og jeg hugsaði 

til Jóseps, sem fyrir mínar sakir var svo aumk- 

unarlega veginn; og þunglyndi mitt, sem mjer Vár 

meðfætt, fór svo mjög í vöxt, að hálfilla lá á forr 

eldrum mínum út af því, þar eð þeir báru kvíð- 

boga fyrir, að jeg yrði vitskert með tímanum.“ 

„Filippína systir mín gleymdi að fárra vikn2 

fresti að öllu leiti elskhuga sínum, sem veginn V25 

annaðhvort vegna þess, hún hefur þá ekki verið búr 

in að fá megna ást á honum, eður, að henni hefi" 

verið vel um vart, að fá bráðum annan í hans stað, 

því hún var lífuð, en þó varkár og velgjuleg í ást 

armálefnum. Litlu seinna bar að henni biði, Sé" 

var allri giptu gæddur. Hann hafði í veizlu náð 

tali af systur minni, fengið ást á henni, getað gjört 

sig kunnugan á heimili hennar og síðan gagnteki 
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hennar hjarta, og það var svo langt komið að for- 

€ldrar okkar vildu báðir stofna opinbera trúlofun 

Milli þessara elskenda, þegar þessi tilvonandi mág- 

tr minn, sem jeg var aldrei vön að láta sjá mig, 

Varð, svo jeg vissi ekki fyrri til, var við mig ein- 

hvern dag í svefnherbergi systur minnar. Jeg 

Vildi fegin læðast þaðan, en hann hljóp í veginn 

fyrir mig, svo jeg neyddist til að heyra og taka 

Undir hans kurteisu kveðju og ávarp. En hvílík 

Ógæfa hlaust ekki af þessu? því þessi aulabárður, 

Sem átti þarna tal við mig ekki fulla klukkustund, 

breytti að vörmu spori áformi sínu, dembdi á mig 

Alli ástinni, sem hann hafði hingað til haft ein- 

Böngu á systur minni, en ljet strax daginn eptir 

með einlægustu alvörugefni biðja mín sjer til handa 

hjá foreldrum mínum. það varð ekki lítið uppnám 

á heimilinu út af þessu. Foreldrar mínir kváðust 

með Engu móti vilja sleppa af þessum ákjósanlega 

Tátahag, en sama væri þeim hverja systurina hann 
ti. Svar mín ljezt ætla að verða hálfvitlaus. 

Jfir þessum ótrygga unnusta sínum, og jafnvel þó 

Jeg sværi dýran eið, að jeg skyldi aldrei gefa hönd. 
Mína slíkum flysjungi, þá gat enginn af þeim, sem. 
lut áttu að máli, verið ánægður með það. Syst- 

ur minni gramdist svo, að hún hefði fegin viljað . 
drepa mig með augnatilliti sínu. Foreldrar okkar, 
lögðu ana stund á að sætta oss hvort við annað og: 
Feyndu til, ýmist að koma þessum hviklynda unn- 
sta á hinn fyrri rekspöl, og ýmist: að telja mig á að 

16 
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taka honum; en hvorugt kom að neinu haldi, því 

jeg einsetti mjer að halda stöðugt eið minn, þó það 

enda ætti að gilda líf mitt.“ 

„þegar lausalopi þessi sá nú, að jeg var óyfir- 

vinnanleg, tók hann aptur að ganga eptir henni syst- 

ur minni; en þá kom hún orðum sínum svo kænlegð 

fyrir, að hann fjell loksins sjálfkrafa á knje fyrir henni, 

og beiddi hana bæði fyrirgefningar á yfirsjón þess- 

ari og að gefa sjer aptur hennar fyrri ást. En vi 

þetta hugði hún að ná fullri hefnd yfir honum fyr“ 

ir ósæmd þá, er hann hafði gjört henni, og mælti 

því, þegar hún var búin að reisa hann upp: „„Herrð 

minn! jeg held víst að þjer fyrir stuttum tíma hafið 

haft á mjer fulla ást, og fengið hjá mjer svo mörg 

merki hjartanlegrar elsku, sem ráðvandur maður get- 

ur ætlast til af kvennmanni, sem vandur er að virð- 

ingu sinni. Engu að síður hafið þjer með engð 

móti getað dulið hviklyndi yðar, en það er nú gleymt, 

og jeg vil hjartans fegin fyrirgefa yður þetta all 

saman, já, jeg sver við guð, að jeg skal aldrei alð 

minnsta hatur eða fjandskap til yðar fyrir þessar 

sakir; en samt ætla jeg aldrei að verða konan yðr 

ar, þar eð óttinn fyrir óstöðuglyndi yðar framvegið, 

mundi olla oss báðum kvalar og pínu.““ 

„Öllum nærstöddum hnikkti mjög við þetta, 08 

ásamt hinum nýja elskhuga, vörðu þeir allri alúð 08 

málsnild sinni til þess, að blíðka systur mína, * 

það kom allt fyrir ekkert; heldur hlaut nú þessi 

lauslyndi elskhugi að láta sjer lynda að fá hrygg“ 
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brot hjá oss báðum systrum, sem makleg málagjöld 

fyrir hviklyndi hans. þannig urðum við systur apt- 

Ur nokkurn veginn sáttar, jafnvel þó foreldrum okk- 

ár fjelli ei vel í geð einþykkni okkar, þar eð við 

létum ekki örla á nokkurri löngun til að giptast, eður 

að minnsta kosti til að vera samvistum við karlmenn.“ 

„Loksins, þegar næstum 3 missiri voru liðin frá 

ví óhappalega kvonfangs sýsli, sem nú hefur ver- 

ið frá sagt, fjekk meiriháttar maður nokkur, hjer um 

bil 28 árg að aldri, tækifæri til, með allsháttuðum 

kænsku brögðum, að koma sjer við systur mína. 

ann kom sjer í kærleika við hann bróður minn, 

Mefndi sjó Alexander dela Marck, og ljezt vera 

af ætt greifans Linnay de la Marck, sem fyrir 

Mæstum 100 árum síðan hafði aflað sjer ódauðlegs 

heiðurg í þjónustu prinzins af Óraníu, þegar stað- 

inn Briels (Bríls) var unninn, og hafði rjett að 

Sja lagt grundvöllinn til hinnar hollenzku þjóð- 

Stjórnar. Foreldrum vorum leizt vel á þenna bið- 

il, því hann var fríður, hæverskur og skynsamur 

Maður, sem ljet til hlítar á sjá, að hann væri 

duðmaðyr mikill; þó vildu þau ekki veita hon- 

Um já fyr enn hann væri til fulls búinn að 

Oma sjór saman við Filippínu. Jafnvel þó hún 

'Vern tíman fram af öðrum, drægi hann á því, hvað 

hún ætlaði að ráða af, let Alexander sjer þó 

Ekki leiðast, því hann mun hafa ímyndað sjer, að 

rún Björði þetta einungis til að reyna stöðuglyndi 

Sitt, og Filippína gætti allajafna þess, að sýna 

16“ 
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honum heiður og vinskap í bezta máta, og virtist 

þessi langa bið að verða við það miklu þolanlegri.“ 

„Systur minni, bræðrum og Alexander til geð- 

þekkni var jeg opt á gleðifundum þeirra, en ljéf 

þó engum elskhuga takast að veiða mig, þó margir 

reyndu mjög til þess. Gallus van Witt, sem 

var okkar fyrri biðill?, tók á ný smámsaman að 

koma til okkar, og ljet enga þykkju í ljósi út af 

hryggbrotinu, sem hann hafði fengið, heldur var 

hinn kátasti, og mælti með berum orðum, að þar 

eð bónorðsfarir sínar hefðu misheppnast á tvöfald- 

an hátt, þá væri hann nú alráðinn í, að gipta Sig 

aldrei. Systir mín óskaði, að hann fengi sinnaskipti, 

byði oss bráðum í brúðkaup sitt, og hefði þá feng“ 

ið fríða unnustu. En með því hann hrysti þá höf- 

uðið, varð mjer orð af munni: „það líkar mjéf, 

herra van Witt! nú held jeg fyrir mitt leyti því 

meira upp á yður, fyrst þjer hafið, eins og Jéð' 

svo litla löngun til að giptast.““ Við þetta roðnati 

bann og mælti: „Jeg væri gæfumaður, gæti jeg api 

ur öðlast minnstu hlutdeild í góðvild beggja ykkar 

og mætti að minnsta kosti elska ykkur, sem vinur 

eða bróðir, þó svo sje, að þið hafið báðar svarið 08 

sárt við lagt að unna mjer aldrei, og jeg einnig að 

giptast engri.““ Pilippína mælti: „„Með slíkuð 

köstum skal yður jafnan vera leyft að unna 98 

kyssa okkur.““ 
a 

en # Bann mun hafa verið sá, sém bað beggja systrannd, 

kar er þagað um nafnið. þýðandinn. 
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„Eptir þessum orðum dirfðist van Witt að reyna 

að kyssa okkur, og með því það var í gamni, gát- 

um vjó ekki meinað honum það, en. eptir á varð 

hann því siðlátari við öll tækifæri.“ 

„það var einhvern dag, að þeir de la Marck 

9g hann bróðir minn komu ei einungis með Gallus 

"Van Witt, heldur einnig með ókunnan mikilsháttar 

farmann nokkurn með sjer, var hann fyrir skömmu 

kominn til Meðalborgar frá hinum bantamisku 

og mólúkkisku eyjum, og ljezt mundi sigla þangað 

aptur hjð fyrsta. Bæði faðir minn og við öll höfð- 

Um mestu skemmtun af að heyra farmann þenna 

skýra frá mörgu undarlegu, er honum hafði mætt 

og frá sæld þeirri, sem væri á eyjum þessum, er 

Væru mjög ábatasamar fyrir þjóðríkið; hann ljezt og 

€i mundi hika við, að senda með tímanum annan 

Sona sinna þangað, og kvað hinn yngra vera fúsari 

til þeirrar ferðar enn hinn eldra. En svo að faðir 

Minn mætti komast í því meiri kunningsskap við 

Þenna reynda sjómann, var slegið upp fyrir. hon- 

Um beztu veizlu hjá oss í 3 daga. Í veizlulok- 

in bað formaðurinn föður minn orðlofs fyrir okk- 

tr á börn hans, að við ásamt með þeim Alexan- 

der og Gallusi mættum koma út á skip sitt til 

4ð skoða það, skyldi hann, í þakklætisskyni fyrir 

bann sóma, sem sjer hefði verið auðsýndur, veita 088 

ár eptir megni og víkja oss einhverju „smávegis, 

Sem væri útlenzkt.“ 

„þetta leyfðu foreldrar okkar tregðulaust; vor- 
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um við því sótt daginn eptir um hádegis- bil af 

honum sjálfum, þessum farmanni, og flutt á skip 

hans; þó varð yngri bróðir minn að vera heim, 

því hann hafði verið lasinn nóttina áður. Á skipi 

þessu var meiri viðhöfn, enn oss hafði getað til hug“ 

ar komið, því seglin voru öll af fegursta silkivefn- 

aði og kaðlarnir vafðir marglitum borðum (dreigl- 

mm), árarnar og annað trjesmíði var málað og gyllt 

og skipið að innan skreytt með glæsilegasta vegs“ 

fóðri, líka voru bátsmennirnir í viðlíka fötum og de 

la marck og Witt voru vanir að gefa þjónustú“ 

mönnum sínum. Áður enn við vorum búin til fulln- 

ustu að dáðst að þessu, jókst samkvæmið af ? 

kvennmönnum og einum ungum vel búnum manni, 

sem öll komu þar; spurðum við þá bróður okkar 

Vilhjálm í laumi, hver sá maður væri, en bann 

ljet sem það væri ungur tíginn maður frakkneskur 

og hjeti Henry de Frontignan, önnur kvenn“ 

sniptin væri systir hans Margrjet (Margarithe) að 

nafni, hin unnusta hans og hjeti Antonía de B€- 

ziers. Við systurnar höfðum enga ástæðu til að 

bera brigður á þessa sögu bróður vors, en fórum 

bráðum að tala við hin fögru kvenndi, og fannst 

það á, að þau, og eins hinn, að sögn, frakkneski 

herra, væru gædd fram úr skarandi vitsmunum 

og málsnilli.“ 

„Fyrst átti að borða undir berum himni á þir- 

farinu, en þar eð rigna tók, eins og opt ber við á 

Zeelandi, varð að gjöra það undir þiljum. Bróð- 
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ir minn stakk upp á, að það mundi vera o8s öll- 

um til enn meiri skemmtunar, ef veitingamaður vor 

Í þessum góða byr vildi sigla með okkur eina mílu 

Eða lítið eitt lengra fram á sjó, og svo hingað 

aptur, og mælti enginn á móti þessu, heldur höfð- 

Um við af því allt eins mikla ánægju, eins og af 

beim ágætu krásum, fagra hljóðfæraslætti og alls- 

konar siðsamlegum leikspilum, sem eptir á var haft 
til skemmtunar. En þar eð veitingamaður vor 

hafði, sökum óveðurs, neglt hlera fyrir alla glugga, 

Og látið kveikja á vaxkertum um albjartan daginn, 

Þá höfðum við, í þessum ununarfulla glaumi, ekki 

tekið eptir hvað tímanum leið, fyr enn 2 eða 3 stund- 

Um eptir sólarlag. Fór mjer þá að þykja kynlegt, 

hvað óvenjulega ákaft karlmennirnir okkar drukku 

Ver öörnm til í víni, og að bæði frakknesku 

kvenndin gátu drukkið næstum eins mikið og þeir. 

€nti jeg þess vegna systur minni, sem strax gegndi 

08 gekk með mjer upp á þilfarið; sáum við þá, báð- 

Um okkur til hinnar mestu ógleði, himininn þakinn 

Myrkum skýjum, svo regnið hjelzt við, skipið um- 

kringt af voðalegum freyðandi bylgjum, en í fjar- 

lægð Blampaði af litlu ljósi. — Við komum okkur 

Strax saman um, að láta ekki bera á, að okkur 
Þætti fyrir, og þegar við komum aptur til sam- 

Væmisins, mælti systir mín að eins:  „„ Vinir mínir! 

Suð hjálpi mjer! það er komið miðnætti. Hvenær 

ætli við komumst heim að Meðalborg? og hvað 

Ætli foreldarnir okkar segi?““ Vilhjálmur bróðir. 
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okkar mælti: „Látið þið liggja vel á ykkur, systör 

mínar! jeg mun afsaka allt saman við foreldra 

okkar; fetið að eins í mín fótspor, og látið elsk- 

huga ykkar faðma ykkur að sjer eins og jeg faðma 

sð mjer þenna minn ástar-fjesjóð;““ í því tók hann 

Margrjeti upp af stónum og setti hana á knje 

sjer, sem hún leið honum allt umyrðalaust, 08 

ljet fara með sig eins og vesta og óvandaðasta skækja- 

Henry, sem kallaður var tíginn maður, gjörði slíkt 

hið sama við skækjuna sína; en það virtist sem 

Alexander og Gallus blygðuðust við að fara 

eins með okkur systur, jafnvel þó vor holdlegi bróð- 

ir hvetti þá kappsamlega til þess.“ 

„Hún Filippína og jeg urðum forviða að 

horfa á þetta, en vissum enn þá ekki, hvort þetta 

ætti að heita gaman, eða hvort við vissulega værum 

sviknar og ofurseldar. þó yfirgáfum við þetta ó- 

hreinlífa samkvæmi, kölluðum á þá núverandi mág“ 

konu mína, sem enn þá er kona hins drenglundaðð 

Steffáns, en var þá mín trúa þjónustustúlka, til 

okkar, og settumst í þungum og ráðvilltum ii 

unum niður hjá lampa, er logaði á uppi á þilfarinu.“ 

„Hinn meinbölvaði velgjörari, veitingamaðurinn, 

sem kallaður var, er hafði drukkið sig augafullar, 

kom upp til okkar, og mælti stamandi: „„Grátið ekki, 

fögru mær! fyrir næstu nótt skuluð þið hvíla í ykk- 

ar brúðhjónasængum.““ Við ætluðum að gegna hon- 

um, en vínið, er hann hafði svo óhóflega slokað Í 

sig, leitaði öflugt dyra svo hann byltist um ki 
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Bem naut, en við hlatum að leita þaðan, svo við 

köfnuðum ekki í hinum viðbjóðslega óðaun.“ 

„Við Filippína höfðum út af þessu skammar- 

lega athæfi nærri misst vit og rænu, og fjellum þó 

Í enn meiri örvínglun, þegar hin trúfasta Sabína 

Okkar, sem hjer er nú, barði saman höndunum, og 

kallaði upp með angistarfullu andvarpi: „„Æ, mínar 

ástkærustu jómfrúr! það er ekki annað að sjá enn 

að við sjeum skammarlega sviknar og seldar, og fá- 

Um því aldrei framar að sjá foreldra ykkar eða 

Mebalþorgar bæ, nema sjerleg jarteikn af himni 

Kjörist; látum oss því taka fyrir oss. þann óbifan- 

lega ásetning, að missa heldur lífið enn skírlífi vort 

03 sóma.““ Þegar við spurðum hana ýtarlegar, gaf 

hún í skin, að sómasamlegur ferðamaður, sem væri 

hjer á skipinu hafi í fáum orðum sagt sjer svo mik- 

ið, að við gætum ekki leitt í efa, að okkur væri 

Ógæfa búin.“ 

Það var, eins og áður er á vikið, komið að því, 

að við örvingluðumst, og við máttum allar þrjár 

herða okkur upp af öllu megni, því osslá við óviti, 

þá hugprúður maður nokkur þjóðverzkur Símon 

€nrich Schimmer, Jakob Larsen svenskur 

og Davíð Rawkin enskur maður, sem nú er 

Mer — þessir 3 urðu hjer seinna ástkærir tengdasyn- 

't mínir — ásamt með 2 öðrum vönduðum mönnum, 

komu okkur til huggunur. Schimmer tók hæg- 

Á til máls þannig: „„Verið þjer vissar um, dá- 

ríðu mær! að þið eruð sviknar af ykkar eigin skyld- 
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menni og elskhugum. það var til allrar ógæfu ekki 

fyr enn fyrir einni klukkustundu síðan, að jeg 08 

þessir góðu menn fengum að vita þetta hjá trúum 

bátsháseta nokkrum, þegar við vorum komnir langt 

burt frá meginlandinu, annars hefðum við frelsað 

ykkur, en nú er það ómögulegt, nema ef okkur 

mætti heppnast að fá nú næstu dagana fleiri áhang“ 

endur. En ætli nokkur að sýna ykkur ofríki, þá 

kallið um hjálp, og verið þess fullvissar, að vjéð 

sem að minnsta kosti erum 5 efldir og vopnaðir 

karlmenn, skulum heldur voga lífi voru, enn að þið 

verðið smánaðar.““ 

„Við höfðum naumast fengið tíma til að láta Í 

ljósi með fáum orðum þakklætismerki vort við þessa 

góðu menn, sem voru eins og af himnum sendir, 

áður enn hinn lausláti bróðir okkar, í för með þeim 

de la Marck og Witt, kom til að sækja okkur. - 

Datt þá Witt um veitingamanninn, lenti Í spýj“ 

unni úr honum, og útataði sig og fötin sín 8V0 í 

henni, að það varð að draga hann þaðan eins 08 

hund. Líka hnje Vilhjálmur niður, þegar hann 

kom út, en de la.Marck var enn þá ekki viti sín! 

fjær, og kom því loksins svo langt með mörgum 

fögrum smjaðuryrðum, að við systurnar og hún 

Sabína okkar ljetum um síðir leiðast til að fara 

niður í lyptinguna.“ 

„En, hvílík ósköp! aldrei hefi jeg sjeð annað 

eins, hinn fríði frakkneski herra sat alls ber á mill- 

„ua hinna beggja saurlífu skækja, og það í svo við- 
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bjóðslegri mynd, að við byrgðum fyrir augu vor, 

Og hörfuðum út í horn, um leið að við rákum upp- 

hátt hjóð.s 

„De la Marek kom á eptir okkur og vildi 

Björa spaug úr þessu; en þá mælti Filippína: 

sFarið þið burt frá oss, bölvaðir svikararnir! ann- 

Ars gkal hver sá, er snertir við oss, verða undir 

eins lagður í gegn með brauðhnífnum.““ þar eð de 

la Marek sá nú, að svo búið varð að standa, beið 

bann til dags, eins og við í öðru horni. Strax:er 

lýsa tók af degi, fórum við á kreik að gá að 

Vort við gæum ekki land; en þá var, að skipinu 

Undanteknu, ekkert annað að sjá, enn himin og haf. 

Sólin rann upp í heiði, og skein yfir alla sofandi, 

Nema okkur þrjár, vesalinga, er með sárum harma- 

klögunum yfir vonzku mannanna, flutum í heit- 

Um tárum,“ 

„Þegar fyllisvínin voru búin að sofa úr sjer 

Vímuna, komu þau í einum hóp, svo sómasamleg- 

hi; Sem hann nú var, til vor, og þröngvuðu oss 

Úl að Grokka: með sjer kaffi. En í stað morgun- 

Veðju lásum við fyrir hinum guðlausa bróður 

Vorum, þann texta, sem hverjum þeim er hefði 

Verið lítið eitt guðlegri enn hann, máttu rísa hár 

höfði við að heyra; en þetta afleita varmenni 

a fyrstu að ákafa vorum, setti því næst á sig 

uð alvarlegri svip og hjelt fylgjandi tölu: 

nnðystur góðar! verið þið vissar um, að við engan 

Eiminum, að frá tekinni henni ástkærustu Mar- 
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grjeti minni, er mjer jafn vel eins og við ykkur 08 

þá 3 beztu vini mína, Gallus, Alexander 05 

Henry. Hinn fyrsti, sem hefur heitustu ást á 

þjer, Júdit! er alþekktur. Alexander, þó hann 

allt eins og Henry hafi einungis verið fjela0ð 

drykkjuseppi, hefur allt það til að bera, er á þarf 

að halda, til að fullnægja Filippínu, og það 

skal ekki líða á löngu áður enn spælinn piltur 

fæst handa henni Sabínu okkar. Hægið ykkur 

því eptir kringumstæðunum, stúlkur góðar! það 

er ekki að hugsa til að komast aptur til Meðal- 

borgar, en á skipinu hjerna eru alls nægtir af 

öllu, sem þið þurfið við. Við getum öll sameig- 

inlega eytt því, sem eptir er æfi vorrar, Í meSlú 

sánægju á eyjunni Amboina, ef þið að eins hætt 

ið þessari einþykkni og semjið ykkur að voruð 

háttum.““ ð 

„Nú fjellum við systurnar í ómegin, en þeg“ 

ar við röknuðum við aptur, sem var nokkrum 

stundum seinna, vorum við komnar í eitthvert sjer“ 

legt herbergi á skipinu og vorum þar einar und- 

ir aðhjúkrun vorrar trúu Sabínu, sem á meðan 

á þessu stóð, hafði fengið hjá þeim saurlífu skæk)“ 

um að vita öll leyndarmálin, og það með þeim 

atvikum, er nú skal greina:“ 

„Gallus van Witt, sem var höfundur ógæfu 

vorrar, hafði, jafnskjótt sem kvonbænir han8 hj 

oss systrum höfðu orðið árangurslausar, komið sjer 

í mesta kærleika hjá Vilhjálmi bróður okkán 



253 

9g borið sig upp um það fyrir honum, að ef hann 

fengi ekki annararhverrar systranna, þá kostati 

bað líf sitt, hann vildi verja til þess aleigu sinni, 

Sem væri næstum 2 -gulltunnur.  Vilhjámur 

fullvissaði hann um, að sjer væri þetta geð- 

felt, hjet honum liðsinni sínu, en fjekkst að eins 

Um, að hann gæti ekki hugsað upp ráð til að full- 

hægja beiðni þessa hjartans vinar síns; en Gal- 

lus, sem upp frá þessu var jafnan að leita allra 

bæði ofríkis - og slægðar-fullra bragða til að koma 

“Ínu fram, kom Vilhjálmi í kunningsskap við 

Það Svívirðilega saurlífis hyski, Alexander, Hen- 

17, Antoníu og Margrjeti, og á henni fjekk 

Vilhjálmur strax þá áköfustu ást, já, gaf sig 

öldungig á vald hennar og hinna smánarlega svik- 

Iæðis, Var þá Alexander, sem var mannbor- 

legastur þeirra, gefið á kostnað Gallusar svo 

Mikið fjo, sem þurfti við til þess hann gæti hald- 

Mt Sig sem mikilsháttar maður og biðlað til Fil- 

ÍPpínu. Jafnframt klæða þeir gamlan sjóreyf- 

Ara, gem orðið hafði fyrir slisfðrum, eins og reynd- 

4 Áustyrindíafara, átti hann að hjálpa til að svíkja 

988 og foreldra vora, og narra oss, vesalings ein- 

földu börnin þeirra, út á þetta bölvaða skip, sem 

að þeir Gallus og bróðir minn höfðu búið út 

Með ærnum kostnaði til að flytja oss svona slæg- 

lega burt á. því til mólúkkisku eyjanna. Bróðir 

Minn hafði ekki að eins með vjelræði náð frá for- 

Eldrum mínum ærnum peningum, heldur og líka 
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komist yfir mínar og Filippínu dýrmætustu 08 

bestu gersemar, og flutt þær á skipið; en til þess 

að foreldrar mínir skyldu þó ekki sviptast öllum 

börnum sínum í senn, gefur þessi meinbölvaði 

maður kvöldinu fyrir yngri bróður mínum inn í 

laumi megnt uppsöludupt, svo hann skyldi ekki 

geta daginn eptir verið með oss í veizlunni á skip“ 

inu, og því ekki komið í veg fyrir að við yrðum 

fluttar af landi burt.“ 

„Fyrst með slíkri afleitri slægð var um hnútarð 

búið, má geta því nærri, að öll von var úti að 

vjer kæmumst úr þessari ógæfu. „Við systur ör“ 

víngluðumst nærfelt öldungis og ætluðum í fyrsta 

ofboðinu að fyrirfara sjálfum okkur með brauð- 

hnífunum. En, guði sje lof! blessað gæzkublóðið 

hún Sabína okkar hafði þá langtum meira VÍ 

og stöðuglyndi enn við hinar, og bjargaði meðiþví 

sálum vorum úr satans klóm. Hún hlýtur að munð 

enn þá til þess hvað bágt hún átti með að sefa 

okkur systur, og að hún loksins, þegar ekkert. 

ætlaði að hrífa, mælti þessum hugrekkis orðum“ 

„„Mikils virtu jómfrúr mínar! herðið upp huganð; 

sjáum fyrst hvernig fer; hver svo verður djarfur, að 

vilja skerða æru vora, og drepum þá fyrst þefðð 

æru þjófa, felum oss svo guðs miskun, sem læt“ 

ur, ef til vill, betur rætast úr þessu fyrir 058 Nn 

nú á horfist.““ Naumast hafði hún mælt þessum hug“ 

prýðis orðum, þegar háreysti mikil heyrðist á skip“ 

inu og Sabína fjekk þá fregn, að sjóvíkingur 
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Nokkur væri að elta oss og mundi, ef til vill, bráð- 

um skjóta á oss.  Vjer óskuðum, að hann væri 

ftakkneskur eða enskur, og að hann ynni skipið 

og dræpi svikarana, því þá hefðum vjer þó held- 

Ur von um, að fá að halda sóma vorum og frelsi, 

Móti því, að skuldbinda oss til að gefa honum 

Arjúga lausnarpeninga; en þar eð vindurinn var 

Svikurunum hagstæðari enn hinum, og skip vort 

Þar að auki gott siglingaskip, þá leið svo nóttin, 

Að ekki þar framar á neinu í þessu tilliti.“ 

„Daginn áður höfðum vjer ekkert borðað, en 

Um nóttina fjekk Sabína af okkur að nærast lít- 

íð eitt, og þar eð hvorki Vilhjálmur nje nokk- 

hinna hafði hingað til dirfst að láta oss sjá 

Sig, þá lokuðum vjer herbergi voru, sem bezt vjer 

unnum, og ljetum vor grátþrungnu augu fá nokkra 

ró, sem að vísu var menguð megnu hugarangri.“ 

„Að morgni vorum vjer allar þrjár fárveikar 

sd Sjósótt, svo vjer hugðum ekkert annað enn að 

kk mundum bráðlega skilja við, sem vjer og 

Mjög asktum oss, en dagarnir voru ekki uppi, 

því Eptir að vjer höfðum legið í 15 daga með höf- 

Sóra, og misst ráðið gjörsamlega, tók oss ekki að 

Sing að skýna, heldur vorum vjer, á móti vilja 

okkar, Orðnar öldungis albata að fáum vikum liðnum.“ 

— sá meðan vjer láum veikar, vildu ekki einungis: 

sin heiðvirðu (!!) kvendi, heldur og einnig svikabóf- 

a Sjöra sjer far um að vitja vor, en vjer tók- 
ætíð illa á móti þeim, hræktum í augu þeirra, 
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lömdum á hausinn á þeim með öllu, sem við til 

náðum, og leituðumst við að rífa út úr þeim saur“ 

lífis glyrnur þeirra, svo þeim þótti loks hollast 

að skipta sjer ekkert af oss, en fengu oss til þjón- 

ustu aldraða stúlku, sem tekin hafði verið með til 

þjónustu þeim Antoníu og Margrjeti. EÐ 

þegar vjer vorum orðnar albata, þótti oss harla leið“ 

inlegt að kúra allt af í því dymma skipsherberfi, 

fórum því eptir þrábeiðni hinnar trúföstu Sá“ 

bínu okkar í fögru veðri efst upp á skipið, til 

að fá svalt lopt. Undir eins og svikararnir urðu 

þess varir, kom allur hópurinn þangað til vor til 

að samfagna oss fyrir hina nýfengnu góðu heil- 

brigði, og sór sig upp á, að nú, að veikinni af- 

staðinni, bæri tvöfalt meira á fegurð vorri €nn 

áður. Gegndum vjer þá orðum þeirra með ein“ 

tómum smánaryrðum og það með reiðisvip, og vild- 

um með engu móti vera að nokkrum samvistlm 

með þeim, en fyrir daglega auðmýkt og kurteis 

legt nauð úr þeim, ljetum vjer loksins leiðast til 

að samneyta þeim, en því æfari urðum vjer, þeg“ 

ar þeir Gallus eða Alexander vildu vekja 

máls á einhverju um ástar málefni, og leyfði ir 

hjálmur sjer að veita oss seinna ákúrur ÍY“ 

það, og tók að leiða oss fyrir sjónir, að hið vik 

urlegasta fyrir oss væri að leggja niður alla ein“ 

þykknina og mótþróann, sem vjer hefðum hingað 

il haft í frammi, en fara nú með góðu að Jáið 

elskhuga vora ná takmarki Óska sinna, áður 77 
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þeir gripi til þeirra óyndisúrræða, sem, ef til vildi, 

Yrði ogg til meiri ósæmdar enn komið væri, og 

Vjer megnuðum þó með engu móti að afstýra, auk 

ESs, sem öll von um að flýja eða losast hjeð- 

an á nokkurn hátt, væri horfin. En þessum bann- 
Setta saurlífishróki var með fáum, en þó reiðug- 

Sum orðum og svipmiklu bragði, þannig vísað á 

Ug, að hann eins og hundbitinn skolli, en þó með 

Gtingarfullum stóryrðum, drattaði burt og færði 

Eim yfrið ógeðfelt svar, er höfðu gjört hann út, 

Gl að tala máli þeirra við oss. þar: eptir komu 

eir sjálfir, til þess að reyna enn þá einu sinni 

lvað sjer mætti áorkast með góðu, fóru þeir nú 

að ogg með hinum fegurstu og blíðustu orðum; 

iG Þegar þeir voru líka í þetta sinn með formæl- 

'Agum gjörðir apturreka, og þeim með allri €inurð 

Þríxlað um þeirra smánarlega og fífldjarfa jómfrú- 

rán, Og við þverneituðum, að þeir skyldu nokkru 

ni yn gjdir alda fá hina minnstu hlutdeild í 

Okkur, vom við látnar: í friði.nokkrar vikur.“ 

„En loksins varð girndarbruni þessara fúllífu 

Skelmira ekki lengur kældur á nokkurn hátt; held- 

Mirvarð. fr honur ofsalegt lostabál; svo að eina 

Nótt vap hastarlega vaðið inn á oss af 3 skelmir= 

Um; vor það Alexander, Gallus og lægsti 

Skipsforinginn ; komu þeir nú allir til að ætla að 

"auðga oss; en þar eð vjer höfðum reyndar lengi 

Mist við, að þeir mundu hafa slíka mannvonzku 

Í hyggju, og ætla sjer þá og þegar að fremja 

17 
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hana, ljetum vjer hver fyrir sig, berann vasahníf 

vera allajafna undir höfðalaginu hjá oss, og höfð- 

um þegar þrifið hver sinn hníf til að verja oss með; 

þá herbergisdyrum vorum var nú í einu vetfang! 

upp lokið. Alexander fleygði sjer ofan yfir systur 

mína, Gallus ofan yfir mig og skipsforinginn 

ofan yfir hana Sabínu mína, og þetta með slíkri 

ákefð, að vjer hjeldum við mundum kafna Í samd 

bili. En þessi smánarlegi gleðileikur varð á svip“ 

stundu að blóðugum sorgarleik; því jafnskjótt et, 

vjer gátum að eins náð andanum, og komið fyiT 

oss hnífunum, er vjer hjeldum á í laumi, rákum 

vjer þá, nærfelt allar í sama bilinu í þessa bann“ 

settu saurlífisgradda, svo að klæði vor urðu 

heldur enn ekki ötuð í blóði þeirra.“ 

„Skipsforinginn rak upp öskur mikið, 08 lá 

svo strax steindauður þar sem hann var kominn, 

því hin röska Sabína hafði með langa og beiti? 

hnífnum sínum lagt hann, að jeg held, í gegnum 

hjartað. Alexander, sem hún systir mín hafði 

hitt með hnífnum sínum í hálsinn, og Galluð' 

sem jeg hafði sært háskalega í huppinn vinstið 

megin, hörfuðu skjögrandi á bak aptur; en En 

3 hrópuðum titrandi um hjálp. Komu þeir Vi“ 

hjálmur og Henry þá hlaupandi, og ljetu Se" 

þeir mundu hefna blóðs meðbræðra sinna á 05 

með dygrum bareflum; en rjett í sömu svifunum 

komu þeir líka: Schimmer hinn frækni, LT“ 

sen, Rawkin og þar að auki annaðhvort #69 
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6 aðrir vandaðir menn þar að, er bráðum stöðv- 

Uðu hina, tóku oss í vernd sína, og sóru upp 

Í opið geðið á hinum dýran eið, að þeir skyldu 

Varðveita æru vora til síðasta andartaks. það var 

Ekki einasta, að þeir Vilhjálmur og Henry 

Yrðu nú að lúta í lægra haldinu, heldur voru 

Eir ásamt með, skækjum sínum reknir út úr bezta 

herberginu á skipinu, en vjer látnar fara þangað 

9g vandlega vaktaðar nótt og dag af áhangendum 

Sehimmers. Skipsforingjans svívirðilega hræi 

Var fleygt í hafið einsog öðru sorpi. þá Alex- 

Snderog Gallus hafði skipslækninn til græzlu ; 

En Schimmer og áhangendur hans tóku að sjer 

Yfirrátin á skipinu og ljetu alla hina af skipsfólk- 

Ínu hafa töluverðan beyg af sjer, já, þegar hinn 

Samli farmaður, er svo var kallaður, tók ásamt 

Með Vilhjálmi og Henry að bryðda á mót- 

Þróa, 1á við sjálft, að báðir flokkarnir mundu berj- 

ast, on Gj varð með vissu sagt, hver þeirra að 

á mundi sigrast á hinum.“ 

„Þrátt fyrir þetta uppnám var allt af kapp- ; 

samlega haldið áfram með ferðina til Austur- 

'ndía, því byr og veðurátta voru hagfeld, og 

Var þetta mjög á móti geði voru; en þar eð vjer 

Srðum að taka því, sem að höndum bar, tjáði ekki 

20 kvarta, en mjög langaði oss til að vita fyrir 

Vernig fara mundi.“ 

. sðSjóvíkingar þeir, er ákaft slöguðu um kring 

"Al græna höfða, komu því til leiðar, að hinir 

17“ 
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ósamlyndu flokkar á skipinu komu sjer saman Í 

ýmsum atriðum, svo þeir fengju því betur sýnt 

óvin sínum mótvörn.  Helzta atriðið var fólg“ 

ið í því, að enginn skyldi gjöra oss 3 stúlkum 

nokkurn ama, heldur láta oss með tilhlýtilegri 

lotningu hafa allt það frelsi, sem vjer mættuð 

æskja oss. Vjer vorum þannig í sumum greinum 

allvel ánægðar; en á land fengum vjer samt ekkí 

að koma, og var þó á ferðinni ferskt vatn 08 

matvæli þrívegis sótt til eyjanna, sem voru Þar 

í grend. Gallusog Alexander, sem að nokki“ 

um vikum liðnum voru orðnir heilir sára SÍRnAr 

blygðuðust að koma fyrir vor augu. Hvorki þeir 

Vilhjálmur og Henry nje skækjur þeirra töluðu 

heldur við oss, og, í stuttu máli, það var býsna hjá- 

kátleg hússtjórn á skipinu, þangað til æthiopiskur $ sjó- 

víkingur kom svo nálægt oss, að það varð að halds 

til móts við hann, og var það gjört hreystilega-“ 

„Slóst nú í harðan bardaga; var þetta mOF 

lendingur og varð hann rjett undir kvöld sigrað“ 

ur svo hann hlaut að gefa sig með skipi 0£ allri 

áhöfn á vort vald; voru á skipi hans 18 kristnir 

fangar, sem öllum var nú gefið frelsi, og 29 mO7“ 

lendingar; voru þeir allir gjörðir að þrælum vor“ 

um, en ýmsum dýrmætum vörum og gripum, Séð 

fundust á skipinu, var skipt milli sigurvegaranrð 

5 af skipverjum vorum höfðu fallið, og annað“ 

hvort 12 eða 16 orðið sárir. því næst varð mik“ 

ið þras um, hvort skipinu, sem tekið var, ætti að 
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Sökkva í sjó niður eða að halda því. Gallus 

03 hans áhangendur kröfðust að því væri sökkt 

Miður, en Sehimmer og hans flokkur mótmæltu 

því svo öfluglega, að hann að lokum fjekk sitt 

fram, og var öllu fólkinu reglulega skipt á bæði 

Skipin. fór þá Sehimmer með sínum áhangend- 

Um yfir á morlenzka skipið, og vorum vjer syst- 

Urnar og Sabína meðal þeirra; en ekki gat hann 

komið í veg fyrir það, að þeir Gallus og Alex- 

ánder yrðu ekki yfirmenn á því; þar eð Vil- 

hjálmur og Henry ásamt með skækjum þeirra, 

Urðu kyyrir á fyrra skipinu, en af stökum greið- 

Ugleika (11) hjálpuðu þeir þeim Alexander og 

Gallu si, þeim til aðstoðar um smánarlega skækju 

Nokkra, sem þeir höfðu fengið að herfangi, og var 

20 vísu að litarhættinum til hvítur kristinn kvenn- 

Maður, en hvað hegðun hennar snerti var hún 

ið Saurlífisfyllsta úrþvætti, hlaðið hverskonar lýt- 

Um og skömmum. Þessi svívirðilega ófreskja, sem 

Var svg flennuleg og lauslát, að ekki verður orð= 

Um að komið, því hún framdi viðbjóðslegustu laus- 

Ung, með hverjum, sem vildi verða til við hana, 

Omst með oss hingað til eyjarinnar, en deyði fá- 

um dögum síðar.“ 

„Þess er að geta, að bæði skipin stefndu til 
Góðrarvonarhöfða, en hröktust þó af leið fyrir 

langvarandi stormi. Skipið frá Meðalborg hvarf 
055, en kom til vor aptur á fimmta degi; virtist þá, 
30 allt óveðrið væri afstaðið og nú mundi verða 
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hið mesta góðviðri. Vjer rjerum af mesta kappi 

að því, þar eð yfirmönnum vorum þótti mjög um- 

varðandi að vera því jafnan samferða, vegna þess 

að þeir og hinir fáu áhangendur þeirra þekktu lít- 

ið eða ekkert í siglingaríþróttinni. En jeg held 

að almáttug hönd guðs hafi leitt þetta skip aptur 

í nánd við oss, einungis til að láta oss öllsaman 

sjá á því merki síns stranga rjettlætis, því varla 

var byssuskotsdrag á milli skipanna, þegar það 

í einum svip sprakk með óttalegasta hvelli í ótal 

mola, er sumir flugu í lopt upp, en sumir tvístruð= 

ust út um sjóinn. Við þetta hrystist skip volt 

ógurlega og um leið rjett eins og kipptist þaðan 

aptur á bak sem örskot um viðlíka spöl, er svarar 

fallbissu skotmáli. þó rjerum vjer þangað aptur í 

þeim tilgangi, að bjarga mönnum, ef einhverjir kynnu 

að vera lífs að flækjast í sjáfar bylgjunum; €ð 

hjer var engann lifandi mann að sjá, og ekkert 

annað enn fátt eittaf bjálka- og borða - brotum.“ 

„það má nærri geta hvaða áhrif að þessi 

tilburður hafi gjört á hugskot vor allra. Við syst“ 

urnar syrgðum þetta samt ekkert, nema að eins 

hann bróður okkar, að því leyti, sem honum Vár 

svipt burt mitt í sínum syndum, og dirfðumst við 

þó ekki að mögla gegn hegningardómum hins al- 

valda. Hvernig lá á þeim Alexander og Gall 

usi má ráða af því, að upp frá þessum degi Vár 

hvorugur þeirra nokkurn tíma með glöðu bragði 

og af engu skiptu þeir sjer, heldur fengu Sebim“ 
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Mer fúslega í hendur yfirráð þau, er þeir haft 

höfðu g skipinu; en hann bjóst um, sem bezt mátti 

tl að mæta stórviðri, er nú kom upp áný. þetta 

Veður varaði allt fram á sjötta dag, og voru 

Skipverjar allir þá orðnir svo máttvana, að þeir 

ligu niður þar, sem þeir voru komnir, en eptir 

Að þeir voru orðnir aflúnir, hresstu þeir sig með 

Mat og drykk; en enginn þeirra gat sagt eða kom- 

st 35, hvar við vorum á hafinu.“ 

„Þannig rak oss í hafvillu fram og aptur í 5 

Vikur; var þá skip vort orðið mjög „skemmt, öll 

Akkeri möstur og vænstu seglin farin, en hvað 

allra vest var, að á sjöttu vikunni var vatn vort 

98 matvæli nærfelt þrotið, þó hafði Schimmer 

Valmennið verið svo forsjáll, að láta í laumi inn 

Gl Okkar stúlknanna svo mikið af matvælum, að 

Ver og aðrir vinir hans hefðum getað haft björg 

Nokkrum vikum lengur enn hinir, en þeir Alex- 

ánder, Gallus og aðrir hlutu þar á mót nú 

SBar að tína saman leður og ýmislegt fleira, sem 

Var enn óætilegra til að hafa til matar. Loksins 

Mun einhver vondur skálkur hafa sjeð hana Sa- 

Ínu vora vera að naga harðan bita af tvíböku, 

Varð þá jafnskjótt út úr þessu hávaði mikill, og 

Margir stóðu fast á, að nógur forði mundi vera 

- handa öllum; tóku því nokkrir sig saman; brutu 

PP herbergi vort, og með því þeir fundu þar mat- 

Jörg handa hjer um 10 manns í 3 vikur, lömdu 

Sir osg aumkunarlega, já, nærfelt tildauðs. Jafn- 
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skjótt sem herra Schimmer varð var við þetta 

uppnám, kom hann með vini sína þangað, sem 

hinir voru að lúberja oss stúlkurnar og vildi frelsð 

óss úr höndum þeirra, en með því einn afmönn-“ 

um hans var að vörmu spori lagður í gegn, olli 

þetta svo ógurlegrar blóðs úthellingar, að mjer rís2 

hár á höfði, þegar jeg hugsa til hennar. AleX“ 

ander og Gallus, sem nú sýndu sig sem 208“ 

ljósir svikarar og svarnir óvinir, og höfðu sælt 

Schimmer talsvert í höfuðið, hlutu báðir að 

falla fyrir sverði hans, og þar eð hann var kappi 

mikill, og menn hans fylgdu honum fast, urðu 

fjendur þeirra, flest allir drepnir á einni klukkii- 

stundu, en þeir fáu, er þá stóðu, sýndu sár sín 

og beiðdu sjer griða; voru þá eptir lífs á skip“ 

inu samtals 25 manns, þar á maðal 5 morlend- 

ingar og lausláta dækan, og vildi Sehimme€? 

endilega kasta henni útbyrtis, en við systurnar 

báðum henni griða, og gaf hann henni þá lf 

Allri matbjörginni var skipt milli hinna góðu 08 

vondu í 2 jafna hluti, jáfnvel þó 14 væri í betri 

fokknum, en í hinum aðeins 11. En þegar val“ 

ið var þrotið, og vjer urðum að nota oss sjó, 8 

vatn var til búið úr, er átti að heita drekkandi, 

tók hin hættulega veiki skyrbjúgurinn, sem marg“ 

ir voru áður búnir að fá, allt í einu að geysa 570 

frekt, að á fáum dögum ljetust 10 manns af hvor“ 

tveggja flokki. Loksins andaðist líka mín áð“ 

kæra systir, er jeg með miklum harmi og með að- 
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stoð Sabínu batt fast ofan á fjöl, fjekk hana 

því næst hinum brúsandi bylgjum til greptrunar. 

Litlu seinna fóru 5 aðrir sömu leiðina, dóu sum- 

ir þeirra úr hungri, en sumir úr veikindum, og þar 

eð vier, er þá vorum eptir tórandi, sem voru: jeg, 

Sabína, Schimmer, Larsen, Rawkin, 

Schmerd, Hulst, Fardring og hin blygð- 

Unarlausa kvennsa — er kvaðst heita Clara — 

höfðum enga matbjörg framar, og vorum þar að 

duki gagntekin af skyrbjúgi, væntum vjer nærfelt 

daglega vorrar andláts stundar; en sú náðarríka 

forsjón hins miskunsama guðs leiddi oss loksins 

að björgum þessum, sem að utan litu út fyrir 

að vera eyði klettar, en vjer vorum þó reyndar færð 

á hendur þeim, er frelsaði lif vort, og sem á 

Verri stundu lagði hina mestu alúð á að gjöra 

Stað sem vorum hverjum manni vesælli í allri ver- 

óldinni, gæfusöm, já, að láta oss komast í það 

allra farsælasta ástand, sem til er á þessari jörðu. 

eir 3 vönduðu og valinkunnu menn Schmerd, 

ulst og Farding og hin svívirðilega Clara 

Hlutu fyrstu dagana eptir að við komum hingað 

20 gefa upp andann; en vjer hin 5 er þá vorum 

Eptir, hjeldum lífinu fyrir guðs miskun og hina 

Bóðu aðhjúkrun þessa vandaða fólks, sem fyrir 

Var. Hvernig jeg varð seinna hlutfall míns ást- 

kærasta Albertusar, sem hefur borið mig á 

Akinu inn í þessa paradís, og hvernig þessi ástkæra 

%bína varð konan hans Steffáns, er veitti henni 
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sömu þjónustu, sem og hvað annað, er kom fram 

við oss, þessa nýkomnu gesti, fer, ef til vill, bef- 

ur á, að sje seinna fært í frásögu; og efast jeB 

ekki um, að hann tengdafaðir minn góður geli 

betur enn jeg skýrt frá því. En í þetta sinn bið 

jeg yður að taka viljan fyrir verkið.“ 

Þannig endaði þessi þóknanlega sómakona 

í það sinn sögu sína; var þá dagur að kvöldi 

kominn; þökkuðum vjer henni innilega fyrir sög- 

una og kysstum á hönd vora, og fórum að því 

búnu öll að hátta. 

(Hjer kemur 8. húsvitjanin, og er hana að 

finna seinna í bók þessari). 

24. kapítuli. 

Æfisaga Davíðs Rawkins. 

„meg er,“ mælti Rawkin, „af einhverri helztu lá- 

varðarættinni á Englandi, en er þó árið 1640 

fæddur af harla fátækum foreldrum í bóndakofá 

nokkrum á landsbyggðinni; því yfirsjón forfeðra 

minna í báðar ættir hafði ei að eins ollað afkom“ 

endum þeirra gjörsamlegs eignatjóns, heldur þar 

á ofan hlutu þeir þess vegna að dylja og leggja 

niður ættarnafn sitt og kalla sig eptir það ekkert 

annað enn Rawkin, til þess að geta erlendið 

lifað í friði og minnkunarlaust, þó þeir ættu í basli- 

Foreldrar mínir, jafnvel þó þeir væru saklausir 

tilliti til illverka forfeðra minna, urðu þó harla 

daprir út af hrösun þeirra, og flýðu með hið dýr- 
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Mætasta af fjárhlutum sínum, til þess að komast 

hjá óttalegu fangelsi og öðrum ófögnuði. Allt fyr- 

ir það, þegar ólánið tekur fyrir alvöru að elta sama, 

Teka þeir sig á fjandmenn sína, þar sem þeirra er 

allra minnst von; og eins fór fyrir foreldrum mín- 

um; því þá þeir voru þegar komnir svo í fjarlægð, 

að þeir ætluðu sig óhulta fyrir ófsóknurum sínum, 

Var á náttarþeli ráðist á þessa vesalinga af stiga- 

Mönnum, rændir og ruplaðir inn að skyrtunni, og 

að því búnu reknir burt, hittu þeir þá í birtinguna 

með miklum þrautum mylnu nokkra, og tók hin 

Meðaumkunarsama mylnarakona þar við þeim og 

Wek þeim fáeinum fornum flíkum; en þar eð hinn 

Slalegi mylnumaður, sem kom að í því, hafði ými- 

Sust á þessu, og ljet hvorki óhamingju þá, er for- 

Eldrar mínir höfðu þannig ratað í, nje þeirra svip- 

Sóða og mannborlega yfirbragð, hræra sig til með- 

Stmkunar, þá hlutu þau að fara þaðan, eptir að 

hann þó af sjerlegri mildi hafði gefið þeim hálft 

Tað og þyg osta; en vinnustúlka, sem hin brjóst- 

80ða kona mylnarans hafði sent á eptir þeim, fylgdi 

Sim til þónda býlis nokkurs í næsta þorpi. Auk 

St Var þeim gefin hálf Guinee (gíne!) í pening- 

ES og bóndakonunni skipað að veita gestum þess- 

R hinn bezta beina á kostnað mylnarakonunnar. 

él fengu hinir vesælu foreldrar mínir nægan tíma 

Sráta yfir ógæfu sinni, og jafnframt til að 
1 Mm 
) Nú um stundir er heil Guinee á milli 8 og 9rðl. 

Þþýðandinn. - 
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vegsama guðs sjerlegu forsjón og dást að góðsemi 

mylnarakonunnar, sem að minnsta kosti einu sinni Í 

hverri viku kom til móður minnar og framfærði hand 

ríkuglega án þess að maður hennar, mylnarakon- 

unnar, vissi neitt af því; var hún orðin roskin, átti 

hvorki börn nje aðra erfingja, nema sinn óvitrð 

mann, en allar eigurnar voru í fyrstu af hennar; 

og hafði hún ánægju af að gjöra fátækum gott af 

nægtum sínum.“ 

„Í 3. vikunni eptir að foreldrar mínir komu á 

þennan bæ, fæddi móðir mín mig í heiminn. Í 

skírnarveizluna var boðið mylnarakonunni ásamt 

öðru bændafólki, borgaði hún boðið úr pyngju sinni 

og forbannaði harðlega móður minni að láta nokk- 

urn vita, að hún væri bláfátæk; heldur skyldi hún 

telja öllum trú um, að hann faðir minn, maðurinð 

hennar, væri skólameistari, sem tippilsinnaður biskup 

hefði rekið á burt.“ 

„þetta uppátæki kom föður mínum ofur Véh 

þar eð hann gat með því móti dulið stjett sína 06 

hvernig á honum stóð eptir því, sem kringumstæð- 

urnar kröfðu, færði hann sjer þetta því vel í nýí 

og var þannig af öllum haldinn að vera skólameist- 

ari, sem hefði verið vikið frá, einkum þar eð bann 

ljet skera sjer klæti, sem áttu við þá stöðu. Han? 

skrifaði dável; ljetu því prestar þar í nágrenninu 

og aðrir lærðir menn hann fá svo mikið að skrifðs 

að hann gat með því, þó með naumindum, haft 

ofan af fyrir sjer og okkur móður minni, þurfi 
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því ekki að liggja allt af þungt upp á hinni góð- 

Björðasömu mylnarakonu, en þó ljet hún aldrei hjá 

líða, að gefa móður minni peninga og aðrar náuð- 

Synjar í hverri viku.“ 

„En hjer um bil hálfu ári eptir að jeg fæddist 

Varð þessi góðgjörðasama kona allt í einu veik og 

andaðist; en áður hafði hún látið móður mína koma 

tl sín og fjekk henni sjóð með gullpeningum í, 

Yar það yfir 40 pund sterling (sem hún átti að hafa 

Mjer til uppeldis), og hafði sagt með berum orð- 

Um, að við værum verðugri fyrir að eignast þetta 

fje, er hún hefði dregið saman í laumi, og þyrft- 

Um þess framar við, heldur enn hennar ótrúi mað- 

Ur, sem hefði eytt miklu meiru enn þessu svaraði 

handa skækjum sínum, og mundi, að sjer látinni, 

ef til vill, bráðum sólunda öllu því, sem hann hefði 

fengið með sjer, þegar þau áttust.“ 

„Eptir þeirri stöðu, sem foreldrar mínir voru 

; í, þóttust þau geta komist af, þegar þau höfðu 

Signast þetta litla fje; og faðir minn kom upp með 

að, að búa sig, konu sína og barn til utanferðar 

tl Hollands eða Frakklands, verja þar pening- 

num til þess að sækja þar um, að komast í stríðs- 

Þjónustu annaðhvort á sjó eða landi; en við þrá- 

iðni móður minnar sleppti hann þessu hrósverða 

Áformi, en ljet hana koma sjer til að þyggja skóla- 

Meistara þjónustu, sem þá bauðst þar í hverfinu, 

ES við vorum, og voru tekjurnar við þá þjónustu 

Pund sterling um árið að öllu samtöldu.“ 
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„Faðir minn gegndi þessari köllun í 4 ár Í 

friði og ánægju, með því foreldrar mínir undu báð- 

ir harla vel við slíka stöðu; öllum líkaði dável við 

föður minn og gjörðu sjer far um að umbuna ár 

stundun hans með drjúgum gjöfum; þess vegna 

vildu foreldrar mínir taka upp á því, að kaupá 

sjer fáeinar jarðir og „koma í fasteign peningunum, 

er þau voru búin að draga saman; en þar eð lí“ 

ið eitt vantaði upp á kaupverðið, sem áskilið 2 

þá neyddist móðir mín til að veðsetja nágranna“ 

konu sinni seinasta og bezta gullpeninginn frá myln- 

arakonunni, en í honum var hánki.“ 

„Að vísu gaf þessi fláráða kona svo mikið í 

smápeningum, sem móðir mín áskildi, fyrir gu 

peninginn; en þar eð hún hafði þrásinnis hjá 

mylnarakonunni sjeð hann, því hann var harla auð- 

þekktur, og hlaut þar að auki að hafa haft forboð- 

in mök við mylnarann, sýndi hún honum gullpe?“ 

inginn, sem tók hann til sín mót öðru veði, færði 

yfirdómaranum hann, klagaði föður minn og móð- 

ur fyrir þjófnað, og kom því svo langt, að það 

voru skyndilega handtekin og færð í fjötur, án þef? 

þau vissu orsakir til þess.“ 

„Í fyrstunni ætlaði faðir minn, að óvinir SÍ 

við konungshyrðina hefðu þefað upp, að hann v2" 

hjer, og látið handtaka sig; en þess meira skelfdist 

hann, þegar bæði honum og konu hans var gef 

að sök, að þau hefðu framið stuld hjá hinni ÖðÓ“ 

uðu mylnarakonu, en með því þau höfðu bæði góða 

nir 
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Samvizku í þessu efni, og þar eð þau, til að kom= 

ast hjá frekari málalengingu, ljetu yfirdómarann 

Vita hvernig á öllu stóð, urðu þau að vísu eptir 

frekari margvíslegar rannsóknir dæmd frí fyrir myln- 

Arans ákærum, en látin þó gista í fangelsi þangað 

til meiri vissa, enn þá var komin fram, fengist um 

Stand þeirra og stöðu, þar eð það reyndist ósatt, 

Sem faðir minn hafði sagt um það, að hann væri 

burt rekinn skólameistari, og yfirdómarinn vildi láta 

leita eptir því, hvort þetta væru þó ekki einhver 

tortryggileg hjón í dularbúningi.“ 

„Á meðan á þessu stóð, flæktist jeg, fjelaus 6 

Vetra gamalt krakkatetur, hingað og þangað, og 

Mærðist á molum þeim, er fjellu af borðum vanda- 

lausa. Að vísu fjkk jeg opt leyfi til að finna 

foreldra mína í fangelsinu; en þau brustu í sár- 

St Brát, og lá við að springa af harmi í hvort 

Sinn, er þau sáu mig. þar eð jeg hafði þannig 

litla Sleði hjá þeim, kom jeg sjaldnar til þeirra 

Hi fram í sótti; en hændist þar á mót nær- 

„4 hverjum degi að gæsahyrðir nokkrum, sem 

Jeg hafði þá ánægju hjá, að hlaupa tilog frá í hag- 

FR og leika mjer við ungu og gömlu gæsirnar, 

FR mjer þótti ofur þóknanlegar skepnur, og hjálpa 

“ að Sæta þeirra; fyrir þetta veitti gæsahyrðirinn 

Mjer nærfolt allt, sem jeg þurfti með.“ 

„Einhvern dag, þegar þessi velgjörari minn hafði 

Sig fyrir í skugga og hafði fengið mjer einum 

Endur yfirráð yfir gæsunum, kom herramaður 

lagt 
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nokkur með tveimur þjónum sínum ríðandi, 08 

fylgdi þeim stór hundar enskur, sem hljóp eins 08 

ljón innan um gæsaflokkinn minn, og beit ó eða 

6 gæsir til dauðs rjett í einum svip. Allt hvað lít 

ill jeg var, reiddist jeg þó morðingja þessum 879 

ákaflega, að jeg þaut eins og vargur á móti hon“ 

um, og rak oddhvasst stafprik, sem jeg hjelt á, 870 

djúpt inn í kviðinn á honum, að hann lá þar, sem 

hann var kominn. Annar þjónustmaðurinn snjeri 

því þangað og gaf mjer rokna högg yfir um þvera! 

lendarnar með svipunni sinni; við það varð jeg því 

reiðari og stakk hestinn undir honum til blóðs á 

nokkrum stöðum.“ 

„Komu þá bæði herramaðurinn sjálfur 08 

meistari minn að þessu, og varð herramaðurinD 

hreint hissa yfir því, að hitta svo mikið hugrekki 

fyrir í svo litlum dreng, sem jeg var, einkum þar 

eð jeg horfði allt af með reiðisvip á þjóninn, Sem 

hafði barið mig. - Herramaðurinn talaði lengi vi 

gæsahöfðingjann, sem skýrði frá ástandi mínu 08 

foreldra minna. Mælti þá herramaður'nn: nnþað 

er illa farið, að drengur þessi, sem í andliti 0$ 

meðfæddu hugrekki lætur eitthvað frábært Í ljósi 

verði þannig vanræktur í barnæsku sinni. Hvað 

heitir þú, burnið mitt?““ spurði hann mig ofur góð- 

mótlega. Davíð Rawkin svaraði jeg Í stytting 

Hann spurði mig enn fremur, hvort jeg vildi Í 

með sjer og vera hjá sjer, þar hann væri gi" 

maður, sem ætti sjer höll allkammt hjeðan ÞU“ 
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Og hefði hann í hyggju að láta mig eiga þar miklu 

betra enn jeg ætti nú. Jeg var ekki lengi að hugsa 

Mig um, en lofaði hjartans feginn að fara með hon- 

um, þó með því skilyrði, að hann ljeti mig hafa 

frið fyrir hinum vonda karli, og að hann frelsaði 

foreldrana mína úr fangelsinu. Hann hló að fyrra 

skilyrðinu, og hjet því að enginn skyldi gjöra mjer 

Nokkurt mein, en um foreldrana mína skyldi hann 

tala við yfirdómarann.“ 

.  sþjónustumaðurinn, sem hafði rjett áður verið 

Ovinur minn, ljet mig nú harla vingjarnlega upp á 

stinn sinn, reiddi mig svo að baki sjer og fór með 

Stamanninum, sem hafði fengið gæsahyrðirnum 

tvær handfyllir af peningum eg skipaði honum að 

Era foreldrum mínum helminginn af þeim, og segja 

€im hvað af mjer væri orðið.“ 

„ „Það verður ekki með orðum útmálað hvað góð- 

Mótlegg að tekið var á móti mjer í höll herramanns- 

8, ekki einungis af frúnni og börnum hennar, sem 

Voru tvö, sonur og dóttir, annað 8, en hitt 10 vetra, 
€lduy einnig af öllu heimilisfólkinu, því mitt glað- 

Væra látþragð fjell öllum vel í geð. Jeg var strax 

rður í önnur föt, og uppfóstur mitt byrjað á á- 

Sætasta hátt í öllum hlutum. Herra minn ljet mig 

dum dögum seinna fara með sjer til yfirdómarans, 

"8 ávann bað, að foreldrar mínir, sem virtist að væru 

ÓtMaranum hart nær að öllu leyti úr minni liðnir 

fangelsi Þeirra, voru á ný teknir undir rannsókn. 

a naumast hafði herramaðurinn litið föður minn 
18 
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og móður, þegar tárin dundu ofan kinnar honum; 

og hann gat ekki haldið sjer frá að standa upp af 

stólnum sínum og taka þau bæði í faðm sjer. Fað- 

ir minn sá, að þannig var komið upp, hver hann 

væri, og áleit óráðlegt að vera lengur að dylja sig3 

sagði því yfirdómaranum rjett og satt frá, hver 

hann eiginlega væri. En herramaðurinn, sem nefndi 

sig Eðvarð Sadby, sagði upp yfiralla: „„Jeg * 

fyllilega sannfærður um í brjósti mínu, að þessi 

vesalings hjón eru saklaus af því afbroti, sem for- 

eldrar þeirra og vinir hafa framið. það er þar að 

auki of hart að láta saklaus börn gjalda foreldra 

sinna. —Samvizka mín leyfir mjer með engu móti, 

að vera í verki með að sakfella þessar brjóstið“ 

kennanlegu meiriháttar persónur, þó að forfeður 

þeirra hafi fyrir 100 árum síðán verið svarnir ó- 

vinir ættar minnar.““ 

„En með öllum þessum fortölum fjekk hinn mæti 

Eðvarð ekki komið öðru til leiðar enn því, að f0“ 

eldrum mínum voru fengnir aptur fjárhlutir þeirrð, 

sem höfðu verið kyrsettir, og að þau voru látin 

fangelsi, sem var bærilegt eptir stöðu þeirra, pr 

yfirdómarinn ljet á sjer heyra, að eptir skyldu sinni 

"gæti hann ekki gefið þau laus að öllu leyti fyr ei 

hann væri búin að senda skýrslu um allt málefni 

til Lundúnaborgar, og fá þaðan skipun a 

hvað hann ætti að gjöra við þau. Við urðum öB- 

að láta oss lynda þetta í það sinn. þau kysst 

mig mörg hundruð sinnum, og varð jeg svo að ferð 
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ast með honum fósturföður mínum heim í höll hans; 

Veitti hann mjer nú öldungis sama uppeldi og sín- 

Um eigin börnum, og gaf foreldrum mínum 100 pund 

Sterling, líka allskonar klæðnað eptir þeirra stöðu, 

98 ýmislegt fleira.“ 

„Ekki var ógæfan enn þá orðin þreytt á að of- 

Sækja mína vesælu foreldra; því að nokkrum vik- 

Um liðnum kom til yflrdómarans konungleg skipun 

Svo látandi: að jafnvel þó ekkert talsvert væri fram 

Omið gegn foreldrum mínum því til sönnunar, að 

tir væru sekir í misgjörðum frændfólks þeirra, þá 

skyldi fyrir ýmsra grunsemda sakir allt fyrir það 
Selja þá af hendi í landráðamanna fangelsið í 

Undúnurm. Faðir minn og móðir voru því fyr 

nn varði flutt þangað, og þrátt fyrir það, að þau 

Voru með öllu saklaus, máttu þau óvinum sínum til 

MMæpu, sem höfðu skipt eigum þeirra milli sín, gista 

fangaturninum þar til nokkrum mánuðum eptir 

a konungurinn var hálshöggvinn, að þau fengu 

frelsi og von um að öðlast erfða fje sitt; en sorg 

8 hugárangur hafði í nokkur ár svo veikt þau bæði, 

2ð, á bezta aldri lögðust þau veik nærfelt bæði 
Undir eing og dóu innan þriggja daga.“ 

„Sá viðskilnaður var mjer harla þungbær, en áð- 

Ur auónabist mjer þó, að öðlast hina seinustu föð- 

tg móður blessun, veita foreldrum mínum ná- 

a auk þess að verða erfingi að öllum 

Snum þeirra, sem var hjer um bil 150 pund sterling 
og 
Sí ofanálag rokna poki troðfullur af von.“ 

18" 
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„Eðvarð ljet gjöra útför foreldra minna safi“ 

boðið stjett þeirra og tók mig að sjer upp frá því 

eins og góður faðir; en árið 1653 fjekk hann á $i$ 

óþokka Cromwels landsverndara, jeg veit ekki 

vegna hvers; var hann aflífaður, og konu hans og börn“ 

um steypt í viðlíkt volæði og jeg hafði verið í. — Með 

þessum missir kollsteyptist gjörvöll von mín um, að 

komast í stöðu forfeðra minna, þar eð jeg, 13 vetr? 

gamall drengur, hafði engan vin að flýja til, sem 

gæti tekið mig sköruglega að sjer, eða vildi gjörð 

það; fór jeg því til kaupmanns nokkurs, „sem Eö- 

varð hafði minna vegna fengið 200 pund sterling 

í hendur til okurs, og át þar út leiguna af þessa" 

peningum. Kaupmaður þessi vildi að vísu telja miS 

á að vinna að verzlun sinni; en þar eð jeg var frá 

því bitinn, en vildi þar á mót verða annaðhvort 

lærður eða hermaður, varð hann að útvega mj 

góðann málkennara, og fór mjer svo fram hjá hON“ 

tm, að jeg var á einum árs tíma búinn að lærð 

meira enn þeir, sem voru langtum eldri enn jeg.“ 

„Einhvern dag, þegar jeg var að reika Um 

svæði nokkurt, þar sem kanna átti nýja herdeild, varð 

mjer litið á mann, sem allir aðrir veittu mikinn heið- 

ur. Jeg spurði aldraðan mann, er staddur Vír 

hjá mjer, hver að væri þessi herra? Hann mælti í 

„„þetta er sá maður, sem hefur komið frelsi 08 farr 

sæld allrar þjóðarinnar aptur í lag, og sem ljet sjór“ 

hvern, er varð fyrir yfirgangi, ná sínum tilhlýðileg? 

rjetti.““ „Hvað heitir hann?““ spurði jeg enn 
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framar. Hinn aldraði svaraði: „„Oliverius Crom- 

Wel, og er nú verndari alls landsins.““ 

„Jeg staldraði lítið eitt við og hugsaði mig um, 

Spurði því næst gamla manninn enn þá einu sinni: 

>„Haldið þjer þá að þessi Oliverius Cromwell 

Sje fyrir alvöru vandaður maður ?““ 

„Rjett í þessu snjeri Cromwel sjer sjálfur 

að mjer, og einblíndi í augu mjer. Jeg starði 

Eins á hann og tók snögglega og með fullri ein- 

urð þannig til orða: „„Herra minn! jeg bið fyrir- 

Sefningar; jeg heyri sagt, að þjer sjeuð sá maður, 

Er látið hvern mann ná tilhlýðilega rjetti sínum, 

hver sem það er. það er þess vegna undir yður 

komið a8 sýna á mjer merki til þess, því trauð- 

lega mun nokkur af innbornum meiriháttar Eng- 

lendingum hafa orðið fyrir harðari yfirgangi enn 

Jeg, og þó jafn saklaus.““ Furða Cromwels yfir 

Einurð minni leyndi sjer ekki; hann tók mig við 

höna sjer, leiddi mig á eintal, og þar skýrði jeg 

honum í fljótu bragði frá nafni mínu, stöðu og 

auð, Fann svaraði að eins: „„Hafið biðlund litla 

Stund, sonur minn! jeg skal ekki hætta fyr enn 

Jeg hefi hjálpað yður, og til þess, að þjer getið 

trúað því, að þetta sje alvara mín, skal jeg strax 
Í stað sýna yður merki til þess.““ því næst leiddi 

sann mig inn í miðjan hermanna hópinn, tók merk- 

'9 frá merkismanni nokkrum og fjekk mjer það, 

SJörði mig þannig strax að merkismanni, en hinn 

að undirforingja við herinn.“ 



278 

„Að vísu var máli minn ekki nema 8 pund 

“ sterling um mánuðinn; en Örlæti Cromwels 

við mig var því meira, svo jeg leið engan skort; 

heldur gat haldið mig til jafns við aðra yfirsveit- 

arhöfðinga og betur. En svo dó Cromwel, að 

ekki var búið að fá mjer eignir mínar í hendur; 

Richarði syni hans, sem var undarlegur, var út- 

skúfað, og hinn nýi konungur, Carl hinn annár, 

var kallaður til landsins, og við það tækifæri tóku 

fjendur mínir að reisa sig gegn mjer á ný, 08 það 

svo mjög að jeg yfirgaf herþjónustu og ferðaðist 

með 400 pund sterling í peningum til Hollands) 

með því áformi, að koma aldrei framar í föður“ 

land mitt, þar eð jeg og forfeður mínir höfðu ver“ 

ið þar svo hamingjulausir.“ 

„Jeg stóð á tvítugu, þegar hamingjan leiddi 

mig yfir til Hollands, sá jeg þar á einum miss“ 

iris tíma marga fagra staði, vildi þó í engum þeirrð 

ílengjast, heldur leita hamingju eður ógæfu minn“ 

ar á sjónum; en með því jeg hafði þó enn þá 

ekki fulla löngun til sjóferða, svo hjelt jeg ferð 

"minni áframtil þýzkalands, til að virða það fyrir 

mjer, þar það væri hjartað úr Norðurálfunni. En 

aðaltilgangurinn var þó sá, að sækja um hermannð“ 

þjónustu annaðhvort við hinn keisaralega eða Chur“ 

Brandenborgneska stríðsher; en mjer til hins mesta 

ama komst friður á, og enginn maður vildi gjörð 

mjer það til þægðar, að byrja stríð á ný.“ 

„Hvað sem þessu leið, varð jeg á veginum yfr 
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hinn alþekkta Thyringer skóg fýrir afleitu slisa 

hrakfalli; því þar eð jeg fjekk um kvöld eitt 

Vestu stórrigningu með ógurlegum reiðarþrumum, 

eyddist jeg til, þegar náttmyrkrið datt á, að stíga 

af þaki hesti mínum og teima hann á eptir mjer; 

tn þegar jeg var kominn langt afleiðis, liðið var 

fram á miðnætti og jeg ætlaði að hvíla mig og 

Ttiðskjótann undir eikartrje miklu, sá jeg gegn- 

Um skógarrunnana í fjarlægð skin af logandi ljósi; 

betta hvatti mig til, að leggja upp aptur til þess 

að reyna að komast þangað; að hálfri stundu lið- 

ni var jeg kominn nálægt ljósi þessu, og sá að 

að var í einhverju húsi, hvar inni var nógur 

Slaumur og gleði, en úti fyrir heyrði jeg óvið- 

feldinn hljóðfæraslátt, og sá gegnum gluggann að 

Verið var að dansa inni af 10 eða 12 manns. Mig 

Angaði tj} gð komast inn í hlýja stofu, því jeg var 

kaldur og rennvotur; barði jeg því að:dyrum, bað 

fólkið, sem gægðist út, um næturgistingu, og var 

Mjer tekið mjög vingjarnlega. Sá, sem kvaðst 

ráða fyrir, teymdi hestinn minn út í hesthúsið, 

Ar bláa hnakkpokann minn inn í stofuna, ljet 

leita hana, svo jeg gæti þurkað klæði mín, og setti 

fyrir mig nokkuð af mat, sem ekki var ólostæt- 

1, enda snæddi jeg hann með hinni mestu Á- 

Íergju. því næst vildi jeg taka að ræða við 8 

Álitlegg karlmenn, sem þar voru nálægt; en þar 

K Þeir skildu hvorki ensku nje hollenzku, enn 

Ur mína lítilfjörlegu latínu, og vildu ekki vera 
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ánægðir með mitt bjagað þjóðverzku rugl, lagði jeg 

mig niður á hálminn hjá manni nokkrum, sent 

veitingamaðurinn ljet sem að væri beininga stú- 

dent, og þar lá jeg, jafnvel þó hinn góði veit- 

ingamaður vísaði mjer á annað legurúm, því hann 

bar það fyrir, að hjer kynni að skríða á mig.“ 

„Jeg hafði verið svo vitlaus að láta sjá hjá 

mjer nokkra gullpeninga úr pyngju minni; en þó 

hafði jeg eptir það geymt þá og alla pening? 

mína vandlega á sjálfum mjer, látið hnakkpok- 

ann undir höfuð mjer og smábissur (pístólur) mín“ 

ar og spjót (stikkaarde) við hlið mjer. En þessi 

varúð kom að engu haldi, að því leyti til, að 

jeg sofnaði svo fast, að úr því hefði orðið hel- 

blundur, ef guð hefði ekki sjeð betur til; því 

naumast voru 2 stundir liðnar frá því jeg lagði mig; 

þegar þeir 3 álitlegu menn, sem í raun og vert 

voru skelmirar, tóku ráð sín saman að fyrirfarð 

mjer, hefðu einnig með lítilli fyrirhöfn getað veg“ 

ið mig, hefði ekki hinn vandaði stúdent, sem hjá 

mjer hvíldi, sem var Símon Henrich Schim“ 

mer, er ljezt sofa, heyrt á alla ráðagjörð þeir"ð 

og bjargað mjer.“ 

„Skálkarnir gengu fyrst úr stofunni og Vör“ 

litla stund úti; á meðan leitaðist Schimmer við 

að vekja mig, en þar eð honum tókst það með 

engu móti, tók hann smábissur mínar og spjótið, 

og stakk þeim inn undir kjólinn sinn, sem hann 

hafði ofan á sjer; en varð þess bráðum var að 
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binir 3 komu allir aptur, og að einn þeirra, sem 

bar sveðju mikla í hendinn, gjörði sig líklegan til 

að skera mig á háls. Naumast höfðu 2 þeirra 

farið á knjen, annar tilað bregða sveðjunni á háls 

mjer, en hinn til að hafa gætur á hræringum Schim- 

Mers, fyrri enn Schimmer stökk upp í skyndi, 

Og skaut þá báða rjett að segja í senn, hann 

hafði líka tekið eptir því áður enn jeg lagði mig, 

að jeg hafði dregið hleðsluna úr smábissum mín- 

Um og hlaðið hverja þeirra á ný með 2 kúl- 

Um. — Við þenna tvöfalda hvell hrökk jeg upp, 

0g í því jeg stökk á fætur, sá jeg Schimmer 

teka 3. gkálkinn í gegn með spjótinu. Engu að 

Síður voru enn þá 3 karlmenn og 4 kvennmenn 

komnir á flakk, og hugðu að leggja oss að velli 

Með trjevopnum; en þar eð jeg hitti spjótið mitt 

Undir kjólnum hans Schimmers og tók að beita 

því, tók á lítilli stundu að rýmast til í kringum 

Oss, svo að þessar 7 persónur hlutu að skríða apt- 

Ur ofan í þæli sín aumkunarlega útleiknar. Hið 

læilegasta í öllu því stríði var, að eitt kvenndið 

rak mjer gvo utanundir með langri pyngju, sem 

Var tróðfull með peninga, að jeg nærri missti heyrn 

98 sjón; en þar eð hetja þessi var lostinn svo í 

höfuðið, að hún fjell í óvit, tók jeg frá henni 

Etta dýrindis vopn, og geymdi það í barmi mínum.“ 

3 „Á meðan Schimmer var á ný að hlaða smá- 

ÍSsurnar með púðri og kúlum, er hann heimtaði 

2f mjer, kom veitingamaðurinn að með 2 eflda 
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karlmenn, og spurði hvað á gengi. Schimmer 

svaraði: „„Hjer gengur það á, að verið er að vega 

skálka og skelmira, og hver sem hið minnsta sýn“ 

ir sig líklegan til að ráðast á oss, skal fara sömu 

leiðina.““ Ljet þá veitingamaðurinn og menn hans 

sem þeir væru hinir vönduðustu menn í heimin- 

um, hrystu höfuðið og æptu upp yfir sig: „„Hvaða 

skelfileg sjón! hvers konar gesti hefur ógæfan 

fært oss í dag ?%“ Schimmer óð að honum eins 

og mesti kappi, og skipaði honum að sækja strax 

hestinn minn og leggja á hann, en hinir báðir urðð 

“að liggja fyrir framan stofudyrnar eins og hund- 

ar. —Klæddum vjer oss svo báðir að öllu leyti; 

ljetum veitingamanninn ljúka upp dyrunum, koma 

með hestinn og binda pokann minn á hann; fórum 

vjer svo af stað fyrir dag, en eptir á datt okkur 

í hug, að veitingamaðurinn, vegna dauðans hræðslu, 

hafi ekki krafið borgunar fyrir beinann, en að við 

eptir öllum líkindum höfum skilið honum eptir 9 

eða 4 dauða og 6 mjög særða menn Í borgunarskyni.“ 

„Við teymdum hestinn og töluðum ekki eitt 

orð saman, en fórum fót fyrir fót glögga göt 

án þess að vita hvort hún lá, þangað til dagur“ 

inn kom loksins, sem mjer þótti vænna um í þettð 

sinn enn vant var; en þegar jeg fór að gæta að 

á hestinum mínum, sá jeg að veitingamaðurinn 

hafði bundið á hann grænt veski í staðinn fyri! 

bláa veskið mitt. Jeg ljet hinn mæta Sehim“ 

mer — sem jeg hafði á leiðinni enn ekki talað 



283 

Eitt orð við, því báðir voru felmsfullir — vita 

betta á latínu svo vel sem jeg gat. Okkur for- 

Vitnaði þáða að vita hvaða fásjeða gripi veskið 

kynni hafa að geyma; teymdum þess vegna hest- 

inn úr götunni inn í skógarrunna, leystum pok- 

ann frá og fundum í honum 5 gyllta silfurkaleika, 

2 oflátubauka úr silfri, margs konar spengur og 

SDennlur, sem brotnar höfðu verið af bókum, einn- 

Íg ýmislegt dýrmætt kirkjuskraut og gripi perlum 

Setta; en seinast fundum við í óhreinum ljerepts- 

fata böggli leðurpyngju með 600 spesíu - dúkötum 

Við urðum báðir svo ógurlega skelfdir, að við 

Svitnuðum af ángist, þegar við fundum þetta, og 

Vorugur vissi hvað af því átti að gjöra. Loks- 

ins, Þegar víð vorum búnir að glápa hver á ann- 

sr Stundarkorn, tók samferðamaður minn til orða: 

Kæri ókunni vinur! jeg finn á öllum atlotum, 

Að þjer eruð frómlyndur maður eins og jeg, við. 

Skulum því leita lags að koma þessum gripum og 

Belgigómum, sem vígðir eru guði til heiðurs, af 

40 Þangað, sem eigendurnir fái þá aptur, því 

Eir, er við drápum og særðum í nótt eð var, 

Afa eflaust verið kirkjuþjófar; en hvað viðvíkur 

eim 600 spesíu- dúkötum, þá virðist mjer, að 

ii megum reyndar halda þeim til hressingar fyr- 

't afstaðna hættu og mæðu.““ Jeg ljet hann skilja, 

Jeg væri þessu öldungis samþykkur; ljetum 

við því ant niður aptur, og hröðuðum ferð okk- 

At sem megt við máttum; en Schimmer sagði 
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á leiðinni við mig, að jeg skyldi ekki vera áhyggju- 

fullur um neitt, því þar eð jeg skildi ekki þjóð- 

versku, skyldi hann kappkosta að koma öllu sv 

fyrir, að við gætum umsvifa- og hættulaust farið 

hvert, sem við vildum.“ 

„Okkur var yfirburða þungbært að ferðast all- 

an daginn matarlausum um hinn dimma skógi 

loksins komum við þó undir sólarlag að bæ mikl- 

um, hvar Schimmer spurði strax eptir, hvar 

presturinn ætti heima, og fórum vjer þangað.“ 

„Hinn æruverðugi prestur, sem var hjer Um 

bil sextugur að aldri, kom bráðum til dyra, 08 á- 

varpaði Schimmer hann á latínska tungu á þess2 

leið: „Herra minn! það mætti, ef til vill, kalla 

það ókurteisi, að biðja yður næturgistingar, Þár 

eð við, sem öldungis ókunnugir, ættum að farð í 

hið almenna veitingahús; en yfrið sjerlegur við- 

burður neyðir oss til, að leita ráða og aðstoðar 

hjá yður með tilliti til yðar heilaga embættis. Neit- 

ið okkur því um hvorugt af þessu, og vitið fyri 

víst, að við erum báðir hrekkjalausir menn. En 

ef þjer samt sem áður hafið nokkurn misgrin 

oss, eins og vorkun er, því margur morðing', 

skelmir og þjófur flakkar fram og aptur, þá brúk- 

ið alla upphugsanlega varhygð; en sýnið 085 Er 

að síður þá góðvild, að heyra leyndarmál vor 

„Hinn góði vandaði prestur hafði engin þa 

yrði, en skipaði að leiða hest vorn Í hesthúsið, 

en oss bauð hann vingjarnlega til stofu, 08 vik 
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þar vel tekið í móti oss af konu hans og full- 

líða hörnum. Eptir að við, eptir mikillegri beiðni 

Þeirra, höfðum snætt kvöldverð með þeim, leiddi - 

hinn æruverði prestur oss inn Í lestrarstofu sína, 

98 fjekk þar, sjer til skelfingar, að heyra söguna, 

Um vígaferlin, sem fram fóru nóttina áður; en 

Varð þó enn meir frá sjer numinn, þegar við sýnd- 

um honum kirkjugersemarnar, sem svo undar- 

lega voru komnar á okkar árar; því hann sá strax 

á vissum einkennum, að þær voru úr kirkju í 

kaupstað nokkrum, sem var hjer um bil 8 mílur 

Þaðan, og vonaði að hann fengi hið sanna að vita 

um það hjá mikilsháttar embættismanni úr nefnd- 

Um kaupstað, sem sjálfsagt kæmi til sín að morgni 

öl að trúlofast einni af dætrum sínum. Spurði 

Sehimmer hann þá, hvort það nægði ekki, að 

við sem vandaðir menn, fengjum honum gripi þessa 

Í hendur til geymslu og umönnunar, en hjeldum 

fram ferð vorri, því við vildum fegnir komast hjá, 

að lenda í flækjum út af þessu. Prestur hugs- 

si Sig lítið eitt um, en loksins mælti hann, að 
ann hefði að vísu ekki í hyggju að dvelja ferð 

Vora, eður vera oss ollandi nokkurra ónota; en 

að hann vildi þvert á móti af öllu kappi flýta fyr- 

"088 og koma kirkjugersemunum "aptur þang- 

Að, som Þær ættu heima. „En herrar mínir!“ 

Mælti hann enn framar, „„þar eð ráðvendnin skín 
út úr áugunum á báðum ykkur, atburðurinn er 

árla markverður, og það er mjög svo hrósvert og 
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merkilegt, að þjer látið slíkar dýrmætar gersem- 

ar af hendi, því látið þjer þá litla bið eða frátafir 

fæla yður frá, að kunngjöra viðburð þenna guði 

til heiðurs og yfirvaldinu til ánægju.““ Schim- 

mer svaraði: —„„Velæruverðugi herra! jeg vílð 

ekkert fyrir mjer, að segja yður allt, sem mjer býr 

í brjósti. Svo vitið þá, að jeg er fæddur Í því 

lippneska greifadæmi, og hefi fyrir nokkrum ár“ 

um síðan stundað bóklegar menntir á háskólanum 

í Jena; en hafði þá ógæfu á árinu 1655 við hyrð- 

ina hjá fursta nokkrum hjer ei all langt frá, sem 

jeg hafði nokkuð við að skipta, að verða salp“ 

sáttur við ungann herra, og að leggja hann að 

velli í einvígi, hvers vegna jeg mátti flýja, 06 

neyddist loks til að ganga í stríðsþjónustu hjá 

keisaraliðinu. Með því jeg var töskur, skorti 

heldur ekki fje, þá veitti hersveitarhöfðingin? 

(Oberst) minn mjer strax á öðru ári bezta lægsta 

herforingja embættið, og gaf mjer jafnframt vön 

um, að ef jeg yrði eins duglegur framvegis, skyldi 

mjer hið fyrsta verða selt stríðsmerki í hendur 

En hjer um bil 4 mánuðum seinna, þegar vit 

höfðum  vetrarsetu í löndum Austurríkis, gjörði 

hersveitarhöfðinginn mig, hvað mig minnst varði 

að undirforingja við helztu hersveit sína, og bak“ 

aði sá frami mjer hið beiskasta hatur allra þeirrð 

sem jeg var tekinn fram yfir, og með því að jé; 

er auk þessa lúterskrar trúar, var jeg eindl 

bakbitinn af bannsettum trúarvitringum, sem €f- 
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laust höfðu gagntekið hjarta hersveitarhöfðingjans; 

Og tóku nokkrir sig saman um, að þeir skyldu 

Vinna mjer bana hið fyrsta, að færi væri á, ætl- 

uðu og að framkvæma það einu sinni, þegar jeg var 

ðð boði með þeim; en það fór á aðra leið, þar 

eð Jeg þreif til sverðsins nógu snemma, lagði tvo 

Begn, særði þrjá mjög, og að því búnu var jeg 

Sjálfur, hart særður, dreginn í dýflissu.““ 

SJÁ því var mjög stagast við mig, að jeg yrði 

Skotinn ; ljezt jeg því allt af vera dauðsjúkur, jafn- 

Vel þó jeg væri orðinn að mestu heill sára minna, 

Unz jeg eina nótt fjekk færi á að strjúka, skipti 

klæðum við fátækan stúdent hjá Regensborg, og 

tókst mjer svo Í svörtu fötunum hans snauður á 

Að líta 35 halda Áfram inn í Thyringer skóg, og 

itti þar morðingjabælið, er jeg hefi sagt frá, og 

Var mjer auðnaðist að hjálpa til að frelsa þenna 

Unga Englending úr morðingjaklóm. Sjáið, heiðr- 

di herra minn,““ mælti Schimmer enn framar, 

fyrst svona stendur á, þá er það ekki ráðlegt, að 

Jeg Avelji lengi í þessu byggðarlagi, eða gjöri nafn 

Mitt kunnugt, því þá gæti jeg hæglega komist í . 

Endur fyrstanum, sem varð mjer reiður fyrir 5 ár- 

Um, og mun ekki hafa gleymt, að jeg drap einn af 

Yrðmönnum hans; en í Detmold, þar sem for- 

S Tarnir mínir eiga heima, vil jeg verða fund- 

0, og gjöra mjer far um, að málefni mitt verði 

leitt til lykta hjá furstanum.““ Prestur svar- 

aði: „„Ef þjór eruð að öðru leyti óhræðdir, þá 
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vitna jeg til-guðs, að þjer, hvað þá hættu snert“ 

ir, getið verið eins óhultir í þessu byggðarlagi eins 

og í yðar föðurlandi.““ þar eð hann þess utan hjé 

að haga svo öllu við tilvonandi tengdason sinn; 

að oss yrði sem notásælast, rjeðum vjer af að 

gjöra þenna vandaða mann að vorum trúnaðar“ 

manni, en segja honum þó ekki fyrst um sinn 

frá þeim 600 spesíu - dúkötum; en jeg geymdi þá 

í hnakkhylkjum mínum, og líka nærfelt hálft þriðja 

hundrað þjóðverska dali í gangsilfri, og hjet jeg 

Sehimmer því, að skipta hvorutveggju fróm“ 

lega með okkur.“ 

„Presturinn ritaði tengdasyni sínum tilvonandi 

alla söguna og sendi gagngjört til hans sömu nótt- 

ina ríðandi mann; en að morgni tímanlega koð 

þessi hraði og ráðvandi embættismaður, og tók með 

mestu gleði á móti gersemunum, er hafði fyrir að 

eins 18 dögum síðan verið stolið þaðan úr kirkj 

unni. Sehimmer og jeg ljetum strax til leiðast, 

að fylgja embættismanninum og 20 vel vopnuðum 

bændum ríðandi, til að heimsækja hið ágæta skóg“ 

arherbergi, sem við loksins nálægt miðnætti fund- 

um eptir langa leit; var þá ekki einasta hinn laf- 

hræddi veitingamaður, heldur og líka húðarskálkarð“ 

ir hinir burt horfnir, nema 2 kvennmenn og Í karl- 

maður, sem láu í sárum í stofunni, og var þjónað 

af afgamalli kerlingu, sem í fyrstu ljezt um ekk- 

ert vita, og ljet sem hún væri heyrnarlalð og 

hálfblind. Samt sýndi hún oss, eptir að búið var 
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að hóta henni hörðu, gamlan vel þakin brunn, 

9g dróum við upp úr honum ekki að eins kropp- 

ána af þeim 4 skelmirum, er vjer höfðum drepið, 

9g voru þeir þekkjanlegir, heldur og líka beina- 

Stindur, sumar hálf- og sumar al= rotnaðar, af5 

Manns. Að öðru leyti frambar kerlingin og hinir 

Særðu, að veitingamaðurinn með öllum sínum og 

Nokkrum gestum hefði þegar í gærmorgun haldið 

Þaðan með tangur og tötur, og ekkert eptir skilið, 

Nema fáein búsgagna skrifli og nokkra  matbjörg 

handa þeim særðu, er ekki voru ferða færir. Dag- 

nn eptir leituðum við þar allstaðar, og fundum 

bá í kjallaranum niðurgrafna kroppa af 13 manns, 

Sem Þessi helviski veitingamaður og hans hábölvuðu 

fjelagar hljóta að hafa vegið, og komumst vjer 

Eins og ósjálfrátt mjög við af því, hvað guðlaust 

20 mennirnir gætu ofsótt hver annan. Á meðan 

á þessu stóð komu tveir vagnar, er embættismað- 

Ytinn hafði látið útvega, og þar eð hjer varð ekki 
Meira 3% gjört, voru þau særðu og kerlingin sett 

Þá, og fylgt af 10 ríðandi efldum bændum til 

Ejarins.“ 

„Embættismaðurinn, sem ásamt okkur og hin- 

tm Mönnunum, hafði enn þá einu sinni grandgæfi- 

„82 rannsakað öll húsakynnin og garðinn, en fund 

ið Ekkert fleira markvert, fór nú líka að hugsa 

S heimferðar ; en Schimmer, sem af tilviljun 

SYgði bolöxi, er hann bar í hendi sjer, í Ösku- 
st FR 

Na í eldhúsinu, varð þess var, að þar, sem 

19 
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öxin kom niður, buldi undarlega í, þreif hann hana 

því upp aptur og sló henni þar ofan í nokkrum 

sinnum, og fann, er hann síst vænti, ketil inngreypt- 

an þar í múrinn, og var í honum í peningum 2000 

dalir og nærfelt eins mikið í gulli og silfri. — Við 

furðuðum oss ei all lítið á því hvernig á þessu gæti 

staðið, að veitingamaðurinn hefði farið að skiljð 

svo mikið fje eptir, en gátum til, að hann mundi, 

ef til vill, ætla að sækja það í öðru sinni. KOÐ 

þá gamall bóndi til vor og sagði, að fyrir rúmum 

40 árum síðan hefði einn, sem á stríðsárunum vár 

líka veitingamaður í þessu húsi, verið yðrunarlaðð 

hjólbrotinn fyrir morð og þjófnað, hefði hann á a 

tökustaðnum, rjett á undan endalykt sinni lofað, að 

ef menn vildu gefa sjer líf, skyldi hann segja hvár 

fjesjóður nokkur væri fólginn, sem væri yfir 4000 

dala virði; en yfirvöldin, sem búin voru að r€ynð 

af honum allt of marga skelmirs hnikki, hefðu éÍ 

viljað gefa því neinn gaum, heldur látið framkvæð 

dóminn á honum. það gæti því vel verið, að ePt 

irkomendur hans hafi ekkert vitað af þessu fje 06 

orðið þannig að vera þess án. En embættismaður“ 

inn, sem varð glaður yfir fundi þessum, ljet fjeð Í 

nokkra poka, setti innsigli fyrir og fjekk þá síðan 

nokkrum bændum til flutnings; og eptir það hjelð- 

um vjer af stað, hann til kaupstaðarins, €ð " 

Schimmer til góðgjöfðasama prestsins okkar, 507" 

varð öldungis forviða við að heyra þenna tilburð. 

„Við höfðum lofað hinum mæta embættismað' 
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að bíða unz hann kæmi, sem varð á 3. degi þar 

frá; færði hann ókkur Schimmer þá 200 spesíu- 

"úkata að gjöf, og heilan stranga af skarlati oss 

til klæðnaðar, og einnig allt, sem til þess þurfti, 

Sem tveir skraðdarar frá kaupstaðnum áttu strax 

að sauma handa oss á meðan við vorum á prests- 

ins heimili. Allan framburð okkar um þenna við- 

burð jet hann okkur gefa á ný, og innfærði hann 

í bingbækurnar, hjelt að því búnu trúlofun sína 

Með dóttur prestsins, og urðum við báðir að bíða 

Þeirrar gleðihátíðar; en að því búnu, þegar Schim- 

Mer hafði keypt sjer góðan hest, og búið var að 

búa oss ágætlega út, kvöddum við hinn valinkunna 

Þrest og alla hans þakklátlega, ljetum svo 6 eflda, 

Vel vopnaða og vel ríðandi bændur fylgja oss apt- 

út yfir Thyrin ger skóginn, hjeldum svo leiðar vorr- 

ár til Detmold án alls farartálma, og var oss þar 

Veitt hin þegta viðtaka af móður Schimmers, sem 

fyrir svo sem 6 eða 8- vikum hafði misst bónda 
Sinn,“ 

„Hjer skiptum við með okkur peningum þeim, 

Sem okkur, eins og áður er frá sagt, hafði áskotnast, 

Vorum svg saman heilt ár eins og beztu bræður; á því 

tímabili lærði jeg svo vel þjóðverska tungu, að jeg 

hafði nærfolt gleymt móðurmáli mínu; einnig tók jeg 

á lúterska trú, en afneitaði þeim raglingslegu ensku 

trúarbragða flokkum.“ 

„Bróðir Schimmers hafði þegar tekið á móti 

Srfðafjönu eptir föður sinn, og borgað Schimmer 
19“ 
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hjer um bil 3000 dali þýzka, sem hann vildi verja 

til að byrja með búskap í borgarastjett, og ganga að 

eiga jómfrú nokkra, sem einnig hafði góð efni; en 

mjer vildi hann líka gefa sína einustu systir, SD 

var fríð. En mjer til stærsta hugarangurs var 

hún þegar búin að trúlofast ungum manni efnug“ 

um, svo hin hreinskilna ást, er jeg hafði á henni, 

var árangurslaus, og með því unnusta míns ásír 

kæra Schimmers andaðist 8 vikum áður enn þál 

ætluðu að gjöra brúðkaup sitt, datt okkur nýtt 

ráð í hug, vjer tókum hver af sínu fje, 1000 spesí= 

dúkata, komum því, sem eptir var fyrir í óhultum 

stöðum, fórum til hinna hollenzku Austurindíafar“ 

manna, og græðdum hjá þeim fjeá 2 ferðum, selð 

heppnuðust; höfðum því í hyggju að fara þriðju 

ferðina, þar eð þeir afleitu svikarar Alexander 08 

Gallus glæddu hjá oss svo mikla ábatavon, 20 

vjer iðuðum af tilhlökkun, og töluðu okkur því UPP 

til að sigla með sjer til eyjarinnar Amboinð“ 

„Hvað á þeirri ferð hefur á dagana drifið, 

hefur hin ástkæra magkona mín, kona Albert“ 

hins yngra, greinilega sagt. þess vegna vil jeg 

einungis bæta því hjer við, að við Schimme€f 

höfðum báðir, þó ekki á bæri, fengið ást á þáð- 

um hinum dyggðugu systrum Filippínu og Jú“ 

dit, og þriðji maðurinn í okkar hóp Jakob 

Larsen vor allra bezti vinur, vildi ná til S%" 

bínu. þó var enginn af oss svo hugrakkur, að 

hafa einurð á að láta ást sína í ljósi við stúlku“ 
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Þessar, og var það helzt vegna þess, að vjer viss- 

Um  hvílíkar raunir að höfðu hitt þær hvað ept- 

ir annað, og að hin skírlífa Filippína missti 

ðumkunarlega lífið mitt í þeim, sem í leynum þrúg- 

aði ótal tár af augum Schimmers, sem var henn- 

ar lotningarfulli elskhugi, þar eð þetta lát sveið 

honum miklu meira enn hinn skyndilegi viðskiln- 

Aður hans fyrri unnustu. Jeg og Larsen höfð- 

Um þar á móti einsett oss, jafnskjótt sem við 

Mættum öðlast óhulta bólfestu á landi, að láta báð- 

úm fríókvenndunum okkar í ljósi ásígkomulag og 

Ptirlöngun hjarta vors, og kappkosta að ná ást 

Þeirra aptur á móti. Vjer gjörðum þetta líka jafn- 

Skjótt sem vjer vorum orðnir heilir heilsu á bjarg- 

Eyju þessari, og var bónorði voru ekki að eins 

Vel tekið, heldur þar á ofan höfðum við báðir beztu 

Von um að verða lánsamir hver með sinni unnustu. 

Þó komu þeir Amías og Hróbjartur Hylter 

Með þeirra skynsamlegu fortölum því til leiðar, 

Að við allir, til að koma góðu skipulagi á, ljet- 

im ogg lynda að breyta þessu á þann hátt, að 

Mín ástkæra Júdit frá Meóðalborg varð konan 

áns Alþertg hins yngra og Sabína kona 

Steffán Jakob Larsen, sem var elztur af 

085, fjókk í sitt hlutskipti elztu dóttur hins ástkæra 

Samla A1þ g rts; aðra dóttur sína gaf hann Schim- 

Mer með mestu ánægju, en jeg beið enn þá nær- 

felt 6 ár með glöðu geði eptir henni Kristínu 

Minni, sem var báðum hinum systrum sínum lík 
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að dyggð og fegurð; en bæði vegna þess, að hún 

var enn of ung, og var þar að auki jafnan of- 

ur heilsulítil, þá var brúðkaupi voru frestað allt 

til þess árið 1674. Það verður ekki með orðum 

út málað hvað ánægð við höfum verið hvort með 

annað allt til þessa dags. Jeg hefi aldrei óskað 

eptir að sjá aptur föðurland mitt, eða nokkurn 

stað í Norðurálfunni, og því er það, að við Sehim- 

mer höfum ekkert gefað um að skipta okkur af 

þeim litlu eigum, sem þar urðu eptir, heldur unnt 

þeirra vandalausum; en jeg vil sífelt til seinastð 

andartaks þakka góðum guði fyrir það, að hann 

hefur leitt mig til þess staðar, hvar dyggðirnar 

blómstra í þeirra meðfæddu fegurð, og lestirnir 

þar á móti eru nærfelt að öllu leyti reknir á brof 

og gjörðir landflótta.“ 

25. kapítuli. 

Hjer segir Albert Júlíus frá því, hvað framaf 

hafði borið við, þó einkum um sjóferðir ættingið 

sinna, er sækja áttu ókunnugt kvennfólk. 

Davíð Rawkin endaði hjer æfisögu sína 08 

vinar síns Schimmers, og höfðum við hlýtt á 

hana, eins og á allt, sem á undan var komið, 

með mestu ánægju, þökkuðum vjer því þessum 

' 85 ára gamla manni mjög kurteislega fyrir sög“ 

una; var hann svo gamall, sem hann var, þó 579 

ern og fjörugur sem maður á fertugs aldri. Sagði 

þá Albert við hann: „Ástkæri son minn! 5289 
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þín var í þetta sinn í styttra lagi, samt var hún 

falleg; en þú átt eptir að þylja þeim af vinum 

Vorum, er seinast komu hingað, söguna um báð- 

ar Austurindía ferðirnar þínar, og með því þar er 

frá mörgu markverðu að segja, þá má hún bíða til 

bess í öðru sinni. Hvað Jakob Larsen áhrær- 

it, þá vil jeg með fáum orðum geta þess um 

ann, er nú skal greina: Hann var svenskur að 

Uppruna, hafði því lútersk trúarbrögð. Hann hafði 

lært lásagmíði og var þjóðhagi á járn og stál. 

24, árinu lagði hann fyrir sig sjóferðir, því 

ann var mjög hneigður til þeirra; vandist hann 

Svo við þær, að hann varð duglegur sjómaður. Hann 

afði ferðast. þvert og endilangt innan um Austur- 

og Vesturindfin, og aflað sjer þar auð fjár; en 

Misst það ala jafna aptur skyndilega, og það 

Stundum harla voveiflega, stundum líka á hlægi- 

San hátt; — var honum þó jafnan mikið um 

að Sefið, að sjá ókunnug lönd og fólk, og jeg 

held hann hefði aldrei eyrt að ílengjast hjer á 

Eyjunni, ef hún dóttir mín, sem varð konan hans 

OB hann unni mjög, og einkum lífserfingjar, er 

ann strax fór að eignast hvað eptir annað, hefði 

Ekki pjört hann rólegri. Jeg get ekki frá því 

sagt, hvað þessi ágæti maður hefur verið mjer og 

mum mínum þarfur í því, að hann ekki að eins 

Hefur fundið alla þá járn- og málm- steina, sem 

ek Voru, heldur og líka brennt og brætt þá, og 
"til úr þeim nytsöm verkfæri til margra ára. 
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Að vjer getum búið til púður eptir því, sem á þarf 

að halda hjá oss, þó það sje ei svo hreint, s€mM 

Norðurálfubúa, megum vjer einnig þakka lagkænsku 

hans, sem og marga aðra hluti, er framvegis má 

gefa börnum mínum og afsprengi orsök til að heiðra 

minningu nafns hans. það eru 6 ár síðan hann 08 

kona hans andaðist, lifðu þau hjer um bil 3 ár 

eptir að Schimmer doyði; en hann hefði, ef tl 

vill, ekki dáið svo bráðlega, ef hann hefði ekki 

meitt sig á bjálka, sem fjell á hann í húsum barn 

hans, því eptir það tók hann aldrei á heilum sjé?- 

En — nú eru þau eflaust í eilífri sælu, sem vjé“ 

hinir eptirlifandi, megum ei, fyrir sakir vorra tíman“ 

legu hagsmuna, misunna þeim. “ 

„En, mínir ástkæru, mælti Albert, nú er orð- 

ið mál að ganga til hvílu; en á morgun skulum 

vjer, ef guð lofar, skoða bústaði hans Schimmers 

sáluga og afkomenda hans.“ — Vjer fórum því að ráð“ 

um Alberts, enda var komið miðnætti. 

(Hjer kemur 9. húsvitjanin og finnst hún seinnð 

í þessari bók). 

Albert hjelt nú á fram lífsögu sinni þanni8“ 

„Nú vitið þið, mínir ástkæru! hverjir að voru 

þeir helztu af þeim, er árið 1668 komu hingað tl 

eyjarinnar og ílengdust á henni. Vjer innbúar hennðr 

vorum þá 20 að tölu, 11 karlkyns, þar á meðal báðir 

yngstu tvíburarnir mínir Kristófer og Kristján 

voru þeir á 13. árinu, og 9 kvennkyns, þar á með“ 

al hún Kristín dóttir mín 11 vetra gömul, og tvær 
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körnungar dætur Hróbjartar. Ókunnugu menn- 

Irnir, er seinna komu til vor gengu að. vísu með 

Anægju að verkum með oss, bæði til að afla mat- 

, fanga og til að byggja sjer hagkvæma kofa; en 

hvorki jeg nje mínir, og ekki þeir Amías eða 

Hróbjartur, gátum komist að því, hvort þeir 

hefðu í hyggju að ílengjast hjá oss, eður að leita 

amingju sinnar annarstaðar; því þeir komu ekki 

að eing skipi sínu með vorri tilhjálp og mikilli fyr- 

ihöfn { víkina, heldur ljetu það skömmu síðar vera 

Seglbúið. Loks, þegar hinn valinkunni Schimmer 

hafði nákvæmlega hugleitt allt, og fengið næga vitn- 

Eskju um búnaðarháttu vora, fjekk hann ást á Elisa- 

etu dóttur minni, og taldi svo um fyrir báðum 

beim Larsen og Davíð, samferðamönnum sínum, 

á þeir ekki einasta við hans fortölur, heldur einn- 

ig hinna annara, þeim ókunnugu, ljetu leiðast til 

að eptir Játa eldri tvíburum mínum báðar unnustur 

SÍnar, en biðja þar á mót sjálfir hinna tveggja 

dætra minna; og árið 1669 vígði jeg saman: 

Jakoþ Larsen við Maríu, Schimmmer við 

Elisabet, elzta son minn við Júdit og Steffán 

Við Sahínu; en hinn góði Davíð, með því Kristín, 

Sem honum var heitin, var þá mikils til óf ung, 

hafði biðjund um nokkur ár, og var hjá oss sem 

Yandaður maður, án þess að láta sjer leiðast.“ 

Nú var bæði Amías og vjer allir frá því horfn- 

ið að smíða nýtt skip, því skipið, sem nú var kom- 

, virtist haffært um öll höf. —Ensallt fje í pen- 
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ingum og öðrum dýrgripum, vörur allar, púður og 

fallbissar var affermt og flutt upp á eyjuna til vof, 

en vel um sjálft skipið búið á tilhlýðilegum stað. 

því næst lögðum vjer kostgæfilega, þó í hægðum 

vorum, stund á hagkvæm innanbæjar störf og ak- 

uryrkju; máttum vjer því álítast góðir búhöldar, 

en hvorki letingjar nje maura þrælar. Vjer byggð“ 

um oss fleiri og hagkvæmari íveruhús, enn áður vorl, 

yrktum fleiri akra, aldingarða og vínbrekkur, stofn“ 

settum ýmsar verksmiðjur til trjesmíða, steinatelg- 

ingar, málmbræðslu og saltgjörðar, og það með góðu 

skipulagi; með þessu var þó ekkert okur haft í 

frammi, þar eð vjer þörfnuðumst ekki peninga; €N 

sjerhver kappkostaði, að hjálpa náunga sínum borg“ 

unarlaust um hvað eina sem hann hafði. 

Að öðru leyti vorum vjer svo ánægðir, að eng“ 

inn möglaði yfir því, að forlögin höfðu rjett eins 08 

gjört oss útlæga til eyjar þessarar; en hún ástkæra 

Concordía mín og jeg vorum þó vafalaust á- 

nægðust allra, þar eð við höfðum ekki framar Or“ 

sök til að kvarta yfir einverunni, en sáum afsprengi 

barna vorra óðum fjölga, og við árslokin 1670 

höfðum við þegar 9 barnabörn, 6 sonu og 3 dæt- 

ur að skemmta oss við, jafnvel þó við naumast værum 

sjálf orðin miðaldra, eptir því, sem kveður á í biflí- 

unni, og vorum því mjög tímanlega á æfiskeiðin! 

orðin afi og amma. 

þriðji sonur okkar Jóhannes byrjaði 20. ár“ 

ið þegar hjer var komið sögunni, og tók þá að vilj 
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kvongast eins og eldri bræður hans. þessi löngun hans 

tók mjög á okkur foreldrana, en höfðum engin ráð 

til að hjálpa honum; þar eð hinn aldraði Amías 

Sumkaðist líka yfir hann, vakti hann nú aptur 

máls á því, að reyna að fara til eyjarinnar Helenu, 

fyrst haffært vænt skip væri til, sem að eins þyrfti 

Sóða útgjörð. Concordía mín vildi í fyrstunni 

Ekki gefa jákvæði sitt til þess; þó ljet hún og jeg 

loks tilleiðast, þar flestir voru á því máli að gjöra 

þá ferð, og færðu hin gildustu rök til, og fjellumst 

Við, að vísu með grátandi tárum á það, að Amías, 

róbjartur, Lazsen og Schimmer ásamt öllum 

Sonum okkar, færu burt tilað leita 3 yngstu son- 

Um okkar kvonfangs, þar, sem þess mætti verða 

auðið, Davíð Rawkin var beðin um að sitja 

tima, vegna hinnar ungu konu sinnar, með því 

ðnn ljet sjer og fátt um að fara; þar á móti buð- 

Út konur þeirra Steffáns Lazsen.og Schimmers 

ÖL að fara með og líða ljúft og leitt með mönnum 

 Snum; en konur þeirra Hróbjartar og Alberts, 

Sem einnig fýsti mjög að hætta sjer í för þessa, 

lutu að vera kyrrar, þar eð þær voru báðar komn- 

- St að fylli, AÐ fáum dögum liðnum var allt ferð- 

úið, og hafði það orðið fyrri enn ráð var fyrir 

löt, gv0 að þessir 12 menn voru búnir til að 

leggja í haf 14. dag janúarm. 1671; þar eð skips 

" var þá út búið að nægum vistum, fje, vopn- 

tm og hverju þess konar, er hafa þurfti, nema hvað 

Skipverjar hetðu þurft að vera tvöfalt fleiri. En, þó 
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var sú bót í máli, að hinn hrausti Amías, sem 

rjeði fyrir þessu fáliðaða skipi, var svo hugrakkur, 

að hinir hlökkuðu til að komast af stað. 

Þegar því Amías, Hróbjartur, Larsen 08 

Schimmer höfðu unnið mjer dýra eiða að því, að 

stofna sjer í engar aðrar hættur enn ráðgjört hafði 

verið, en þar á móti að færa mjer hið bráðastð 

hörn mín aptur jafnskjótt og þeir hefðu fengið 3 

heiðvirðar mær þeim til handa, undu þeir upp segl 

hinn 16. d. janúarm. um hádegis bil; og eptir að við 

höfðum kvatt þá með grátandi tárum og árnað 

þeim allrar blessunar, ljetu þeir frá eyjunni, 08 

voru, að fáum stundum liðnum, kommir í hval. 

Síðan snjerum við Davíð og báðar þær Concor“ 

díur heim, hvar Júdit og Kristín yngsta dóttir 

mín höfðu orðið eptir til að gæta barnanna, séð 

voru 9 að tölu. það fyrsta, er vjer nú gjörðum 

var, að vjer fjellum öll fram og báðum af hrærð“ 

um hjörtum guð að vernda og varðveita náðarsam“ 

lega sjófarendur vora, og þetta gjörðum vjer þrisvar 

á hverjum degi á meðan þeir voru burtu. Við DA“ 

víð sveittumst um þessar mundir við að uppskér? 

til fulls vínviðar-- og aðra ávexti, og því næst að 

yrkja svo mikið land, sem okkur og vorum vél öldu 

öpum var unnt; en hinir 3 kvennmenn, sem heim? 

voru, höfðu ei annað að stunda, enn að búvérkð 

og hirða um börnin með aðstoð Kristínar titlu- 

Allir mega nærri geta, að enginn af 088 hafi 

verið iðjulaus; en þar eð jeg er þegar búinn Í 
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geta starfa vorra og búskaparhátta, þá ætla jeg nú 

að Steina, hvernig sjófarendum vorum reiddi af. 

Í fullar 7 vikur eptir að þeir ljetu frá eyjunni, 

höfðu þeir æskilegan byr og blíðviðri; en flestir 

Urðu sjósjúkir, sem öllum batnaði þó skjótt aptur, 

Nema Elisabetu einni, sem þyngdi svo, að enda 

Enginn ætlaði henni líf. Við þetta raunalega tæki- 

færi hafði Schimmer sýnt svo ljós merki sinnar 

€inlægu hjúskapar ástar, að sjerhver gat vitnað um 

hreinskilni hans og ráðvendni, því hann vjek ekki 

frá konu sinni, en ákallaði guð óaflátanlega um, að 

leiða skipið að landi, því hann hugði, að Elisa- 

bet sín gæti miklu heldur verið óhult um líf sitt 

á landi enn í sjó. — Loksins heyrði guð þessa á- 

köfu þæn, og leiddi þá í miðri 9. vikunni að lítilli 

flatri eyju, hvar þeir fóru á land; en þeir fundu 

ar hyorki menn nje skepnur, nema skelpöddur 

98 nokkur fugla og fiska kyn. Amías lagði 

skipinu þar í góða höfn, og það einkum vegna 

Þess, 25 hann og Larsen, sem vanir sjómenn, 

- Stunaði þá af ýmsu er sjómenn eru vanir að 

taka mark á, að bráðum mundi koma ofsaveð- 

"tr. þetta reyndist líka, því hjer um bil 24 stund- 

m eptir að þeir voru gengnir þar á land, og voru 

Sgar búnir að búa sjer þar til nokkur sæmileg 

teygi, þrggt þvílíkt ofsaveður á, sem hæglega hefði 

Setað orðið þessu fáa og sumpart veikburða fólki 

að fjörtjóni. En svo vora skipverjar óhultir, að 

tit horfðu á þetta óttalega stórviðri í bezta næði, 
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en kostuðu að eins kapps um, að gæta sín vel fyrir 

vindi og regni, sem opt dundi inn á þá; en þar 

eð regnvatnið reyndist miklu betra og þægilegra enn 

vatnið á skipinu, þá hlaut það regnvatnið að hressa 

þá því betur. þó fundu þeir Amías, Hró- 

bjartur og Lazsen upp betra ráð, sem var það, 

að grafa víða til vatns, og fundu þeir þá loksins 

uppsprettur með bezta vatni. Á öðrum forða höfðu 

þeir engan skort, því þeir voru lengur enn til tveggjð 

ára útbúnir með það, sem Felsenborg, eyjan mín, 

gefur af sjer til viðurlífis. 

þegar ofviðrinu linnti í þetta sinn, og hinni 

veiku Elisabetu var nokkuð farið að skána, hjelt 

Amías og hinir það ráðlegt, að láta í haf á ný, 

og leita upp slíkt land, sem menn væru á; þó mælti 

Sehimmer mjög á móti því, fyr enn Elisa- 

betu sinni væri orðið fullbatnað, og með innilegri 

beiðni vann hann það á, að sameiginlega var ráð- 

ið af, að bíða enn að minnsta kosti 8 daga á þess- 

ari eyðieyju, jafnvel þó hún væri svo ásigkomin, 

að þar finndist enginn annar gróði mönnum til notð, 

enn nokkrar ljettvægar jurtir, að undanteknum há- 

um og digrum trjám, sem voru góð og hentug Í 

skip, því af þeim var þar talsvert. 

Mín góðu börn höfðu ekki orsök til að iðrast 

eptir þessari bið, því áður enn þeir 8 dagar vort 

liðnir, kom aptur slíkt bálviðri, sem var miklu ótta- 

legra hinu fyrra; en þegar það hafði staðið Í 4 

daga, og nú var komið logn, heyrðu þeir einhv€rn 
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Morgun áður enn orðið var fullbjart út í hafinu allt í 

einu fallbissuskot og líka bissuskot, og þetta, að þeim 

Virtist allnærri eyðieyjunni, sem þeir voru á. það 

Má nærri geta, að þeir hafi orðið harla skelkaéir, 

bar eð þeir, þegar albjart var orðið og sólin kom 

Upp urðu þess varir, að 2 víkinga skip rjeðust að 

€inu skipi, sem hafði hollenzka veifu (Flag) og börð- 

ust við það. Hollendingurinn sýndi svo ágæta vörn, 

að annað víkinga skipið sökk um miðdegisbil; engu 

að síður lagði hitt svo fast að honum, að hann strax 

þar á eptir virtist að vera í mestu nauðum staddur. 

Í þessum háskalegu kringumstæðum töldu þeir 

Amías, Hróbjartur, Lazsen og Schimmer það 

einleikið mál, að þeir með öllum sínum yrðu einnig 

teknir og gjörðir að föngum, ef Hollendingurinn yrði 

Svo ógæfusamur, að verða sigraður; gripu því í 

skyndi til þeirra óyndisúrræða, að fara með allt fólkið 

á skipið sitt, sem hafði 8 fallbissur, og laumuðust út 

Úr hinni litlu höfn, er þeir höfðu legið í, komust á 

bak við ræningaskipið, og skutu úr öllum fallbiss- 

unum á það tvívegis, varð þá víkingurinn harla 

skelfdur; en Hollendingurinn herti nú upp hugann 

á ný og gjörði hina snörpustu atlögu. Börnin 

mín skutu í tilhlýðilegri fjarlægð aptur úr fall- 

bissunum tvisvar hvað eptir annað á víkinga 

skipið, og fengu loks svo mikið aðgjört, að hinn 

hollenzki vann víkinginn eptir ákafa orustu, og 

Var skipi hans með öllum föngum, er á því voru, 

lagt að hinni óbyggðu og nafnlausu eyju. 
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Foringinn og hinir fyrirmennirnir á hollenzka 

skipinu eyrðu naumast að bíða hentugrar stundar, 

til að láta börnum mínúm í ljósi, bæði í orði 08 

„ verki, innilegustu þakklátsemi, er svo hreystile8ð 

höfðu frelsað líf þeirra. En þeir undruðust ekki 

lítið, þegar þeir sáu hvað fámenn og veikburða 

börn mín voru; tóku þeir eptir því, að ótrauður 

ásetningur og hyggileg og happadrjúg kænska 

hafði gjört mest að sigrinum. Engu að síður buðu 

' þessir góðu menn börnum mínum helftina af öll 

herfanginu, en þegar þau vildu ekkert þyggja 

nema fátt eitt smávegis, til endurminningar UM 

bardagann og góðvild hinna hollenzku, gekk en? 

framar yfir hina, þar eð herfangið var meira €nÐ 

12000 dalir. 

Þar eð Hollendingarnir urðu að liggja að minnstð 

kosti í 14 daga við eyju þessa, til að gjöra að skipi 

sínu, rjeðu börnin mín í fyrstunni af að Þíðð 

þeirra, einkum vegna þess, að Amías komst að 

því, að með þeim var nokkuð af kvennfólki, 

sumu ungu og sumu nokkuð eldra; og reyndi ban? 

og þeir Hróbjartur, Larsen og Sehimme€f 

til að komast í tal við þetta kvennfólk. Sehim“ 

mer varð þeirra drjúgastur í því, þar sem han" 

strax degi síðar hitti eina af kvinnum þessum bak 

við þykkan skógarrunna; var hún þar ein *8 

harla sorgbitin og grátþrungin. Schimmer SP7“ 

hvað valdi sorg hennar, og fær jafnskjótt að vitð, 

að hún sje ekkja, því maðurinn hennar hafi fyrir 
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hjer um bil þremur mánuðum síðan verið skotin 

til bana á þessu skipi í orustu, sem þá hafi líka háð 

Verið við sjóvíkinga, en að hún, ásamt með stjúp- 

dóttur hennar, 14 ára að aldri, vildi að vísu fegin 

fara til Góðrarvonarhöfða til að koma þar í peninga 

fjárhlutum þeim, er maður hennar hafi eptir sig lát- 

ið; en kaupmaður nokkur á hollenzka skipinu væri 

að bjöja hennar, og hefði hún gilda ástæðu til að 

Óttast fyrir, að hann með fjegjöfum og jafnvel 

með styrk sinna mörgu áhangenda mundi sitja um 

að koma þeim málum svo kænlega fyrir, að hún 

loks mætti svo gott sem neyðast til að gefa sig 

honum á vald. Sehimmer sýndi henni ofan 

á, að hún, svo ung kona, gæti dável giptzt á 

ný, og gjört mann, sem svo mjög ynni henni, 

farsælan, þó hann væri henni ekki jafnfjáður. 

nÞað er satt, herra minn!“ mælti þessi .sorg- 

bitna kona, „jeg er ekki gömul enn þá, því 

Jeg hefi 4 vetur hins þriðja tugar og fáar vikur. 

betur, og í hjúskap mínum hefi jeg alið 2 börn; 

Jeg vil því ekki skorast undan að giptast á ný; 

en elskhyginn minn er einhver hinn óstjórn- 

legasti og lastafyllsti maður í heiminum, sem 

Ekki mundi svífast að hafa ást á móður, dóttur 

og stúlku { senn. Og því er það, að jeg hefi þá 

Mestu dauðans andstyggð á hónum; já, jeg vildi 

fBin gefa ekki að eins eigurnar, sem hann mað- 
Ur minn heitin skildi mjer eptir, og eru yfir 

10,000 gati, heldur jafnvel meira, til þess að mega 

20 
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eyða lífdögum mínum, annaðhvort í Hollandi eðð 

á öðrum góðum stað ógipt og sjálfráð.“ 

Sehimmer spurði konu þessa enn framar 

á ýmsa vegu, og þegar hann fann að hún átti við 

skap hans, bað hann hana að huggast, þar eð 

hægt mundi veita að uppfylla óskir hennar, el 

hún fyllilega vildi eiga undir dánumennsku sinni 

og góðum ráðum, en hann yrði þó fyrst að tal2 

við nokkra af mönnum sínum; gæti hann þá, ef 

til vildi, að morgni í sama mund og á sama stað 

rætt betur við hana um þetta. 

þessi dyggðuga ekkja hjelt að guð hefði sent 

þenna mann sjer til frelsis, og í fullu trausti til 

hans tók hún að þerra tárin af sínum grátþrungn! 

augum. Sehimmer skildi svo við hana og fór 

til manna sinna, skýrði þeim ljóst frá öllu er þat 

höfðu við ræðst, og lýsti ekkju þessari sem eptirmynd 

fegurstu dyggða. Tók þá Amías skjótt til máls! 

„Sjáið nú, börn mín góð! guðs undarlegu vegi ; þr* 

Jeg efast ekki um áð þessi ágæta ekkja er ætluð JÓ- 

hannesi, og stjúpdóttir hennar honum Kristó“ 

fer; leiðbeini guð oss enn þá til þriðja kvennmannS“ 

ins, þá höfum við náð tilgángi vorum meðfer“- 

'ima, og getum með ánægju snúið heimleiðis aptur.“ 

Nú höfðu allir í ráði, að herma ekkjunni allt af 

högum sínum, og þar eð Sabína og María buðu 

henni sama kvöldið inn í kofann sinn, til að heilsa 

mpp á Elisabetu, sem var enn hálfkrönk, gal 

hún ekki undrast nógsamlega yfir því, að hit 
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bar slíkan söfnuð, hvers góða siðferði, guðsótti 

Og dyggðir jeg sem forfaðir hans vil ekki sjálfur 

Vera margorður um.  „Æ, mínir ástkæru!“ tók 

Þessi guðhrædda ekkja til orða, „segið mjer, hvar 

er það land, sem svo margt ágætt fólk er látið 

ferðast frá í einum hóp? Má ske guðlausir inn- 

búar þess hafi flæmt yður þaðan? Því það er al- 

kunnugt, að hinir vondu í heiminum vilja nærfelt 

engan góðan þola hjá sjer, hvorki ungan nje gaml- 

an,“ „Nei, mín fagra frú!“ greip hinn gamli A mías 

Málinu fyrir, „jeg segi yður fyrir satt, að vjer, 

Sem sitjum hjer hjá yður, erum miklu miður að 

Mannkostum búnir enn þeir, sem heima sitja, en 

Vjer viljum alla vora æfi kappkosta að líkjast þeim.“ 

(Þetta var nú mikið hól, mælti Albert, ení það 

Sinn hefur hinum valinkunna Amíasi þóknast að 

tala þannig); konan starði á hann og mælti: 

„Herra minn! yðar heiðursverðu hærur koma mjer 

til að virða yður mikils, annars yrði jeg að segja, 

að Jeg vissi ekki hvort jeg ætti að halda, að þjer 

væruð að segja að gamni yðar við mig, eður ætl- 

ðuð að ginna mig til að segja eitthvað fávíslegt.“ 

Þessi orð færði Amías sjer í nyt, og svar- 

aði þeim þannig: „Madama góð! haldið þjer um 

Mig hvað þjer viljið, en dæmið þó ekki orð mín 

Yfrið harðlega áður enn jeg hefi sagt yður sögu, 

sem ekki er leiðinlegt áð heyra, og er þar að auki 

Sönn.“ Þar cð hann var fullkunnugur öllu, er drifið 

hafði á daga mína og minna, tók hann að herma 
hl 
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ljóst frá sjerhverju er fram við oss hafði komið; 

en þegar hann hafði lokið sögu sinni, var konan 

nærfelt frá sjer numin af undrun; biður Amía“ 

hana þá, að láta ekkert á neinu þessu bera við menn 

hennar, því hann vildi, ýmsra orsaka vegna, ekki 

láta neinn annan enn hana vita leyndarmál þeir, 

en þvert á móti telja öllum trú um, að hann hefti 

nokkuð sjerlegt að sýsla á eyjunni St. Helenu: 

Virgilía van Cattmers — svo nefndi konan 

sig — lofaði ekki einungis að þegja um þetta, 

heldur bað hún jafnframt, og það fyrir guðs sak- 

ir, að taka sig og stjúpdóttur sína, sem væri góð 

stúlka í sjer, með sjer til þessa jarðneska himna“ 

ríkis (svo hafði hún nefnt bjargeyjuna mína), 08 

styðja að því, að hún fengi vænan mann. „Jég 

fyrir mitt leyti get sagt með sanni,“ mælti hún enn 

framar, „að mjer væri eins ljúft að eyða því ept- 

ir er æfi minnar Í dyggðafullu einlífi, eins 08 

bezta hjónabandi, því frá barnæsku og allt tl 

þessa hefi jeg þolað nóga angist og armæðu, 08 

er því farið að langa eptir rólegri æfi; en jeg vildi 

fegin sjá vel fyrir ráði hennar stjúpdóttur minn“ 

ar, því jeg hefi nú í 5 ár verið stjúpmóðir henn“ 

ar, og ann henni eins og jeg ætti hana sjálf, af 

því hún hefur verið mjer svo þæg; — en komum 

vjer ekki: til Góðrarvonarhöfða, getur hún ekki 

vænt að fá neitt af föðnrarfi sínum, nema 867 

semarnar, sem jeg flyt með mjer, er í gulli, silfri; 

dýrgripum og peningum er að eins hjer um bil 
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16,000 dúkata virði, og gætu nú annaðhvort of- 

Viðri eða sjóvíkingar hæglega svipt oss því.“ A- 

Mías svaraði, að af slíkum stundlegum auði væri 

Ógrynni hjá oss, en engum þætti neitt til hans koma, 

því á eyju vorri væri hann til lítilla eða engra nota. 

Því næst lofaði hann að láta Virgilíu að 2 dögum 

liönum fá að vita fyrir víst, hvort hann með viss- 

Um skilmálum, hættulaust og með góðri samvizku 

Sæti flutt hana og stjúpdóttur hennar með sjer, og 

ljet hann þessa ráðvöndu konu þannig, milli vonar 

Sg ótta, í þetta sinn frá sjer fara. 

Á þessum 2 dögum fjekk hann smámsaman 

á harla kænlegan hátt vitneskju um æfi og líf- 

Ernisháttu Virgilíu frá barnæsku hennar, og 

gladdi það hann ei all lítið, að hún hafði ekkert 

Mishermt. Spyr hann því fyrst Jóhannes, hvort 

honum lítist svo á Virgilíu, að hann vilji fá 

hennar ; og jafnskjótt sem Jóhannes með harla 

Slöðu bragði hafði goldið því afdráttarlaust já- 

kvæði sitt, leitaði Amías á ný tækifæris til að ná 

Virgilíu í kofa sinn ásamt með stjúpdóttur henn- 

3r, sem hjet Geirþrúður, er hann sá að var 

Yfirburða vel siðuð mær. 

því næst ljet hann hinni vönduðu ekkju í ljósi 

allt sem honum bjó í brjósti, sem var það, að 

hann hefti í hyggju að taka hana og stjúpdóttur 

hennar með mestu ánægju á skip sitt, þó með 

eim kostum, að hún ljeti sjer lynda að verða 

kona Jóhannesar, sem hann sýndi henni nú, 
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og þar næst, að hún gjörði sjer far um, að Íá 

með sjer skýrlífan kvennmann hinn þriðja, og væri 

slíkan efalaust að finna, þar sem Blandína þjón- 

ustumær hennar væri. En engin þeirra þyrfti Að 

hugsa fyrir heimanmundi, þar eð landar sínir hefðu 

alls nægtir af sjerhverju er þær vildu hendinni 

til rjetta. 

„Herrar mínir!“ mælti Virgilía þá, „jé8 

sje og skil nú vel á öllum atlotum, að yður €f 

annt um að fá að eins 3 konur handa þeim ógiptt 

karlmönnum, sem hjá yður eru; jeg læt því af 

hendi við yður bæði hana stjúpdóttur mína, 08 

líka þjónustumeyjuna, sem er 17 vetra gömul, því 

Jeg er þess fullviss, að þjer flýtið ei um of gipt“ 

ingum þeirra, sízt hinnar yngri.“ „Hvað mig sjálf? 

áhrærir,“ mælti hún enn framar, „þá hefi jeg að 

vísu ekki hót að finna að þessum sómamanni, 

sem hjer er nærstaddur, og heitir, eptir því sem 

þjer segið, Jóhannes Júlíus, og er kominn af 

ágætu fólki; en jeg vil engum manni lofast €ðð 

gefast í hjúskap, hver sem það er, fyr enn liðið 

er sorgarár mitt eptir manninn minn sáluga, 98 

eptir tveggja Ára gamlan son, sem deyði fáum döB- 

um á undan föður sínum. En að því búnu vil 

Jeg bíða þess, sem guð vill láta mjer að höndum 

bera. Lítist yður nú á það, eptir þessari ráða“ 

gjörð minni, að flytja mig, dóttur mína og þernu> 

sem jeg vil ábyrgjast að er skýrlíf mær, hjeta? 

í laumi, þá skal yður að fáum stundum liðnu 
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Verða fengið 16,000 dúkata virði í hendur, sem 

heimanmundur vor þriggja.“ 

Hvorki vildi Amías nje hinir heyra nokk- 

Urn heimanmúnd nefndan; en voru þess glaðari 

Yfir því, að þeir höfðu fulla vissu fyrir, að þær 

ætluðu með þeim; hvers vegna þeir þá um dag- 

inn og að morgni töluðu sig saman við Virgilíu, 

Sem bezt þeir máttu, svo að hvorki elskhugi henn- 

ar kaupmaðurinn nje nokkur annar gæti fengið 

grun um, að þær ætluðu að flýja frá þeim. 

Fáum dögum síðar, þegar hinir góðu Hollend- 

Íngar höfðu lagt skipi sínu á hliðina, til þess að 

Seta því betur gjört að því, dregið litla bátinn 

ásamt fleiru á land, og breitt púðrið sitt til þerr- 

is móti sólunni, kom Amías til þeirra og mælti, 

að sjer kæmi það illa að bíða hjer lengur í þessu 

Sóða veðri og leiði; og ætlaði hann því, fyrst hann 

sæi, að þeir yrðu að vera hjer enn, að minnsta 

kost, í 3 eða 4 vikur, að halda áfram ferð sinni 

til Eyjarinnar St. Helenu, til að ljúka þar eyr- 

Indagjörðum sínum, en hitta þá hjer aptur á heim- 

leiðinni, og verða þeim svo með öllum sínum sam- 

ferða til einhverrar góðu eyjarinnar í Austurindí- 

um; jafnframt ætlaði hann að biðja þá að selja sjer 

fyrir Peninga nokkuð af púðri og kúlum, því hann 

hefði ogítið af því. 

Hinir hreinlunduðu Hollendingar tortryggðu 

skart orð hans, lofuðu að bíða hans heilan mán- 

, því eyjan gæti með engu móti verið lengra 



312 

enn 100 mílur þaðan, og gáfu hinum mæta manni 

4 miklar ámur fullar með púðri og nokkur hundr- 

uð pund af kúlum, og sömuleiðis alls konar ágæt 

matvæli úr Norðurálfanni, en hann fjekk þeim Í 

móti af gróða eyju vorrar; og beiddi um leið einn 

og annan þeirra um alls konar fræ, aldinkjarn8 

og: blómstur - ávexti, ljet því næst á sjer heyrð, 

að hann ætlaði vafalaust að láta í haf á þriðja 

degi. En þessi bragðarefur varð ferðbúinn fyr enn 

Hollendinginn varði, því hann hafði eptir engu að 

bíða nema þeim 3 konum, og komu þær næst! 

nótt með állt sitt á skip, ljetti hann þá akkerum 

um nóttina og ljet í haf með góðum byr, án þeg8 

nokkur Hollendinganna yrði þess var. þegar lýsa 

tók af degi, sáu þeir í fjarlægð eitthvað lítið til eyði- 

eyjarinnar; skaut Amías því úr 2 fallbissum, til 

að kveðja Hollendingana með virtam, og var hon- 

um svarað af eyjunni með:4 skotum, þóttist hann 

ráða af því, að þeir væru enn ei búnir að sakna 

hnossanna, er þeir misstu; hvers vegna A mí a8, 

því ótrauðar þandi út seglin og stefndi til Fel- 

senborga Í. 

Heimferðin gekk vel, og engin orsök var fil 

umkvörtunar, nema hvað þeir fengu langvarandi 

blæjalogn, er um það leyti árs er þó mjög sjalð- 

gæft, en með því þeir megnuðu ekki að vera allt 

1) Felsenborg þýðir hamraborg á vora tungu, því orð- 

ið Felsen, sem er þjóðverskt, þýðir hamar, klett, bjárg- 

þýðandinn. 
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af undir árum, seinkaði ládeyðan mjög ferð þeirra. 

Þeim mætti hvorki nokkurt skip eða neitt annað 

Markvert. Ekkert land sáu þeir á leiðinni, og með 

því þeir fengu ákafa rigningu og þoku, tóku þeir 

að óttast fyrir, að þeim mundi aldrei framar auðn- 

ast að sjá vini sína á bjargeyjunni. þó ljetu þeir 

ÁAmías og Larsen ei hugfallast, því þeir kunnu 

Ágætlega að færa sjer í nyt leiðarsteininn, sjáfar- 

Uppdrættina og önnur verkfæri, sem hafa þarf á 

siglingum, en hughreystu hina, þangað til þann 

9. dag maím. um hádegis bil að þeir í fjarlægð 

þekkta þetta Kanaansland af turnum þeim og múr- 

um, sem náttúran hafði umgirt það með. Larsen, 

Sem var sá fyrsti, er auðnaðist að verða þessa var, 

skaut strax úr fallbissu eins og ráð hafði verið fyrir 

Björt, og komu þeir 15 manns — karlar og konur 

— sem á skipinu voru, þá strax saman, og með 

guðrækilegri bæn og lestri, færðu hinum allsvald- 

anda guði þeirra skyldugu þakklætis fórn. 

þann dag gátu þeir með engu móti kömizt að 

Eyjunni, vörpuðu því akkeri undir nóttina, til þess 

beir skyldu ekki steyta í myrkrinu á blindskerjum 

€ða sandrifjum, sem voru þar nær og fjær; en þar 

eð þeir skutu fyrst úr einni, svo litlu seinna úr tveim- 

ur, og áptur úr þremur fallbissum, dunuðu þessi skot- 

hljóð í eyrum vorum, og það rjett í því við, sem 

á eyjunni vorum, ætluðum að fara að hátta. Kom 

Davíð í nærfötunum til mín hlaupandi og mælti: 

„Herra minn! ef mig dreymir ekki, þá liggur fólk 
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vort við eyjuna, því jeg heyrði skotin, sem átti að 

skjóta til merkis, þegar það kæmi.“  „Rjett er það, 

sonur minn! ansaði jeg, jeg og hitt fólkið hjerna höf- 

um líka heyrt þau.“  Vjer bjuggum oss því að vörmu 

spori, tókum nokkrar púðurflugur, púður og eld 

meb oss, hlupum upp á tind norðurklettanna, skut- 

um fyrst úr tveimur fallbissum, kveiktum svo í ? 

púðurflugum, og heyrðum þar á eptir ekki að eins 

hvell úr 8 fallbissum. á skipinu, heldur þar á ofan 

sáum vjér þar alls konar skrítin gleðilog, sem að 

gjörði mig fullvissan um, að þetta væri ekkert ann-- 

að skip enn barnanna minna. þar eptir skutum 

vjer, þeim og oss til skemmtunar, öllu púðrinu, sem 

vjer höfðum tekið með oss, og snjerum um mið- 

nætti heim aptur, en fyrir dag fórum vjer á fæt- 

ur, hlóðum fyrir stýflurnar á norðurfljótinu, og gjörð- 

um þannig þurra uppgönguna á eyjuna, gengum 

svo ofan til strandar, hvar ferðamenn vorir litlu síðar 

lentu heppilega, og var jeg og Davíð hinir fyrstu, 

sem með kossi báðum þá að vera velkomna. Jafn- 

skjótt sem vjer ásamt þeim vorum gengnir upp hinn 

skuggafulla hola bjargstig, og komnir upp á eyjuna, 

kom Concordía mín með allt ættfólkið á móti 

oss, því hún hafði sett öll vor 9 börn á stóran hjól- 

sleða, og látið apana aka honum til vor. Og Nú 

heilsuðust allir á ný, og hinir aðkomandi voru sagð- 

ir guðvelkomnir; þó voru eptir tilmælum mínum éi 

hafðar miklar orðalengingar, fyr enn allir vort 

komnir heim til mín. 
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„Jeg vil, mínir ástkæru!“ mælti Albert, „ekki 

Vera margorður um þá gleði, sem ljet sig í ljósi, 

bæði af þeim, sem að komu og hinum er voru heima 

fyrir, ásamt öllu öðru er við bar áður enn vjer 

snæddum miðdagsverð; héldur einasta geta þess, að 

börnin mín tóku að þylja mjer hið ljósasta af ferð- 

um sínum, hvar á eptir hin unga ekkja, sem með 

Þeim kom, byrjaði sína undarlegu æfisögu. En 

með því jeg, mínir ástkæru! er ekki fær um, að 

Segja hana svo greinilega, eins og Virgilía sjálf 

hefur ritað hana, þá ætla jeg að fá honum Eber- 

harð venslamanni mínum sögu þessa, til að lesa 

Yður hana.“ 

Jeg Eberharð Júlíus tók þá við þessu eig- 

Ínhandar kvennriti af forföður mínum, var það á 

hollenzku máli, en jeg las hinum það á þjóðverska 

tungu, og. er það svo látandi: 

„26. kapítuli. 

Æflsaga ekkjunnar Virgilíu van Cattmers. 

Jeg Virgilía van Cattmers, sem frá barn- 

Æsku var harla ógæfusöm, en nú, þegar jeg rita 

Þetta á eyjunni Felsenborg, er yfirburða ánægð, 

€r fædd árið 1747. Faðir minn var lögfræðingur 

98 málaflutningsmaður í Rotterdam, og af því 

hann var sjerlega vel að sjer og lipur, var hann þar 

Íkynni við helztu menn, því hann veitti að þrætu- 

málum þeirra, og vonaðist því eptir að öðlast hið 

fyrsta æðra embætti. En eitt kvöld var hann tek- 
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inn af lífi með 9 tígilknífsstingjum af morðingjum 

á almennings götu, var móðir mín þá staðin upp SÍ 

harnssæng fyrir 5 dögum síðan, og hafði hún alið 

dóttur. þá var jeg 4 vetra og 6 mánaða gömul, 

en man þó dável eptir því, hvað aumkunarlegt vár 

að horfa á það þegar verið var að skoða líkama 

föður míns af mönnum, sem til þess voru nefndir, 

hvað ósköp að þá blæddi úr honum; það var þess 

utan sagt með berum orðum, að þetta morð hefði 

enginn annar framið enn auðmaður nokkur sami 

vizkulaus; en á móti honum hafði faðir minn daf- 

inn áður leitt mál, er varðaði yfir 100,000 dali, 

til lykta í rjettinum, og fengið þar strax í stað 2000 

dali fyrir fyrirhöfn sína. 

það mátti virðast harla ógæfusamt fyrir mig, 

að missa á slíkan hátt góðan föður; en hin órann- 

sakanlega forsjón hafði ályktað að láta fleira fram 

við mig koma; því 12 dögum síðar andaðist líka 

mín ástkæra móðir, og varð hin kornunga dóttir 

hennar, sem dó 4 stundum áður, henni samferða Í 

gröfina. þar eð jeg var nú einka erfingi foreldrð 

minna, tók efnugur: kaupmaðar, sem var mjer ná- 

skyldur í móðurættina, mig að sjer, og gjörðist fjár- 

haldsmaður minn, en arfinum var komið í peninga. 

Eigur mínar voru hjer um bil 18,000 dalir, auk 

kvennbúnaðar, klæða og vænstu búsgagna, sem móð- 

ir mín, er var ágæt búkona, hafði eptir sig lát- 

ið; en kona fósturföður míns var, auk annarð 

klækja, svo fjegjörn, að hún skipti beztu gripum 
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mínum með 3 dætrum sínum, og þegar jeg tók að 

Xtálpast, mátti jeg til með að þjóna þeim eins og 

Sriðkona, og þótti gott, þegar einhver dagur leið 

Svo hjá, að hún og dætur hennar berðu mig ekki og 

lemdu þar á ofan svo úr hófi keyrði. Fyrir hverjum 

Átti jeg að bera mig upp, þar jeg átti ekkert annað 

skyldmenni í bænum? Vandalausum þorði jeg ekki 

áð segja hvað mjer bjó í skapi, með því hreinskilni 

mín hafði þegar einatt komið mjer að illu, og mjer 

Verið eptirminnilega þakkað fyrir hana, af þeim ham- 

*tola og grimdarfullu 4 mæðgum.. 

Svona aumleg voru kjör mín þangað til jeg var 

komin á 14. árið, og bar jeg mótlæti mitt með mestu 

bolinmæði; gekk það yfir alla hvað jeg stækkaði 

Svo íllt sem jeg átti. Allra verst fjell fósturmóður 

Minni það, að flestir hældu meira andlitsfalli mínu, 

Taxtarlagi og öllu fasi enn dætra hennar, sem ekki 

Einasta voru býsna ljótar í sköpulagi, heldur höfðu 

Þær líka lagt óskírlíft og lauslátt háttalag í vana 

sinn. — Fyrir þessar sakir hlaut jeg að þola mörg 

hæðnig- og smánaryrði og margs konar ónot; en vol- 

æðið var komið svo uppúr á mjer, að jeg var nær- 

felt hætt að finna til þess. 

Um þessar mundir þegar minnst varði fjekk 

helzti verzlunarsveinninn á heimili fósturföður míns 

ást á mjer. — þessi yngismaður hafði nokkra vet- 

Ur yfir tvítugt, og gat daglega verið sjónarvott- 

Ur þes, hvað illa og skammarlega var farið með 

mig, vesalings barn föður- og móður laust, og með 
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peningana mína, sem fósturfaðir minn hafti dregið 

undir sig sjer til gróða. En þar eð yngismaður 

þessi var sviptur sjerhverju tækifæri til að ná tali 

af mjer, laumaði hann einhverju sinni litlu brjefi í 

lófa minn; í því ljet hann ekki að eins í ljósi inni- 

lega meðaumkun sína yfir kjörum mínum, heldur 

hvað henni valdi, auglýsti mjer og jafnframt, áð 

bann hefði hreinskilna ást á mjer, og ef jeg ljeli 

leiðast til að giptast sjer, lofaði hann að leysa mig 

hið fyrsta úr þessari ánauð og styrkja mig til að 

ná föður- og móðurarfi mínum, sem nú stæði þess 

utan á völtum fæti, þar eð fósturfaðir minn mundi 

eptir öllum líkindum fara bráðum á höfuðið. 

Út af öllum þessum  fortölum gat jeg vesalt 

saklaust barn, ekki gjört mjer aðrar enn slæma! 

'Ímyndanir, og ofan á þetta var jeg svo ógæfusöm að 

tína þessu hreinskilna brjefi, áður enn jeg fengi skrif- 

lega eður munnlega svarað því nokkru.  Fósturmóð- 

ir mín hafði fándið það, en ljet ekkert á því berð 

við mig, nema jeg fjekk nú ekkert að fara út úr 

herbergi mínu, heldur varð að hýma þar eins 08 

fangi; en fáum dögum eptir þetta var mjer #486 

að verzlunarsveinninn hefði snemma morguns fund- 

ist dauður í hvílu sinni, og að hann hefði €Pi" 

öllum líkindum orðið bráðkvaddur af niðurfallssýki- 

Guð veit bezt af því hvort hin vonda fóstir“ 

móðir mín hefur ekki drepið þenna vandaða man? 

með ólifjan, vegna þess hann hafði ást á mjer; því 

allt hvað ung jeg var þá, hafði jeg þó. hæglega “ú 
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á að taka eptir því, hvað framferðið var guðlaust á 

heimilinu, einkum þegar fósturfaðir minn var ekki 

heima. En hvað sem því leið, þá fór eins og verrl- 

Unarmaðurinn heitinn hafði spáð fyrir, því fáum 

Mánuðum síðar rýmdi ættingi minn eður fósturfað- 

ir burt, og ljet þeim, er hann var í skuld við, ept- 

ir býgna innan sópað hreiður; en kona hans hjelt 

þó húsi sínu ásamt öðrum hlutum, er hún hafði 

fært í búið, svo að hún gat vel komist af með 

börnum sínum. Jeg hlaut að vísu að vera hjá þeim, 

tn aldrei þorði jeg að spyrja eptir, hvað orðið væri 

af eignum mínum, þangað til elzti sonur hennar 

kom loks aptur frá Austurindíunum, sem varð harla 

forviða yfir hvernig búskapur foreldra hans var 

kominn. Vinir hans munu skjótt hafa sagt hon- 

um, að hirðuleysi föður hans hafi ei svo mjög valdið 

Þessari ógæfu sem illir búnaðarhættir þeirra mæðgna; 

hann tók því bráðum sem vandaður og skynsamur 

Maður, í fyrstu með hægð, en seinna með „meiri 

alvörugefni, að leiða þeim þeirra vonda háttalag 

fyrir sjónir; en þessar óvættur svöruðu fullum hálsi; 

urðu þó að lokunum heldur enn ekki að láta und- 

án, því þær mátti gruna, að hann með áliti sínu 

OR auðlegð, væri þess umkominn að koma þeim úr 

kröggunum. Jafnskjótt sem. jeg varð þessa var, 

ljet jeg ekki bíða að kvarta yfir neyð minni fyrir 

Þessum dánumanni, og þar eð svo vildi til, að jeg 

að skipun móður hans átti einhvern dag að færa 

honum litla körfu með hreinum línfatnaði í, fj ekk 
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Jeg um leið bezta færi á að láta honum hugs 

anir mínar í ljósi. —Mjer virtist hann væri í það 

sinn kátari óg vingjarnlegri enn vandi hans vár 

til. Þegar jeg var búin að heilsa og fá hon“ 

um línfatnaðinn, mælti hann: „það er enginn góð- 

ur fyrirboði fyrir mig, Virgilía góð! að þjer 

látið sjá yður í herberginu mínu í fyrsta sinn meb 

körfu; satt að segja mætti það fæla mig frá að leita 

mjer kvonfangs, sem þjer eruð.“ Við þessi orð vart 

jeg undirleyt og augu mín fylltust jafnskjótt af tár- 

um, mælti jeg þá hálfkjökrandi: „Æ, herra minn! 

verið þjer ekki að gjöra gysað ólánssömum kvenn- 

manns aumingja, aumkist þjer langtum heldur yfr 

vesalt föður- og móðurlaust barn, sem af öllum ér 

yfirgefið, og ekki þorir svo mikið sem spyrja Um 

sitt lítilfjörlega erfðafje, en verður þar á ofan að 

þjóna fyrir sínum eigin peningum eins og lítilmót- 

legasta vinnustúlka, og sem frá barnæsku allt til 

þessa dags hefur á aumkunarlegasta hátt verið 

lamið og barið af móður yðar og systrum.“ „Hvab 

er þetta?“ mælti hann, „jeg hugsaði að peningarnir 

yðar hefðu verið settir Í ríkissjóðinn og að foreldrar 

mínir reiknuðu yður leiguna af þeim?“ „Æ, herrð 

minn!“ ansaði jeg enn framar, „það er nú svo 867 

öðru nær; faðir yðar hefur tekið innstæðuna og leið“ 

urnar og allt annað, sem jeg átti, en um það, hvað 

af því er orðið, hefi jeg allt til þessarar stundar 

aldrei þorað að spyrja, því ef jeg hefði gjört það, 

hefði verið gengið næst lífi mínu.“ „Guð varð 
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Veiti migl“ kallaði Ambrósíus van Keelen— 

þannig nefndi hann sig — upp yfir sig, fórnaði 

upp höndunum um leið, og sat svo langa stund 

áhyggjufullur á stólnum og þagði; jeg vissi því 

ekki hvað hann hafði í hyggju með mig, en jeg 

Var allt af að gráta; og loksins fjell jeg fram, 

umfaðmaði knje hans og mælti: „Jeg bið yður 

fyrir guðs sakir, herra minn! takið þjer það ekki 

illa upp fyrir mjer, að jeg hefi kvartað fyrir yður 

Yfir volæði mínu; komið einungis því til leiðar, að 

móðir yðar, eptir harla sanngjarnlegri kröfu minni, 

borgi mjer hjer um bil tvö eða þrjú hundruð dali, 

þá skal allt annað vera með öllu gleymt; en jeg 

vil strax í stað fara úr húsi hennar og vista mig 

ánnarstaðar. Guð er, ef til vill, svo mildur, að 

Benda mjer með tímanum einhvern skikkanlegan iðn- 

aáðarmann, sem gangi að eiga mig og hafi ofan af 

fyrir mjer á meðan jeg lifi; því jeg get ekki 

lengur borið af grimmd móður yðar og systra.“ 

Þessi valinkunni maður fjekk nú sjálfur ei lengur 

lára bundist yfir þessu, lypti mjer ástúðlega upp 

af gólfinu, kyssti mig á ennið og mælti: „Berið 

bjer yður að huggast, vinstúlka mín! jeg vitna til 

Suts, gð allar mínar eigur inn að skirtunni skulu 

Vera til reiðu yður til notkunar og ánægju, því 

Í slíkum kringumstæðum mætti jeg óttast, að guð 
undi vitja foreldra minna ranglætis á mjer. 

Þarið þjer nú burt og látið ekki í dag bera neitt 

heinu, hvorki við móður mína nje systur; en 

21 
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áður enn kvöld er komið vil jeg tala við þær 

um yðar málefni, og strax á morgun undir búa 870, 

að þjer fáið klæðnað og aðbúnað eptir yðar stjett.“ 

Jeg þerraði nú tárin af augum mjer, og gekk 

frá honum með öruggu hjarta; en hann gekk út 

til vina sinna, og sama kvöldið ræddi hann um 

mínar sakir við móður sína og systur. Jafnvel 

þó þær, að bón hans, ljetu mig fara afsíðis, 870 

jeg skyldi ekki heyra á tal þeirra, hefi jeg þó 

síðan komist að því, að hann hafði yfirburða alvar- 

lega predikað fyrir þeim lögmálið, og einkum farið 

orðum um, hvernig þær ætluðu að afsaka það, að 

hafa eytt peningum mínum, skipt með sjer klæð- 

um mínum og gripum, og ofan á allt þetta kval- 

ið mig aumkunarlega. En við þetta fór sjálfur 

fjandinn í þær; því jafnskjótt sem Ambrósíus 

var kominn inn í stofu sína og jeg hafði gengið 

eitt fótmál móti böðlum mínum, ávarpaði hin gamla 

mig, og var sem eldur brynni úr augum hennar 

af bræði, og mælti: „Hvaða leyndarmök ert þú; 

bölvað ótætið þitt! að hafa við hann son minn? 

Og vegna hvers viltu vera að koma honum til ílla 

við mig?“ Jeg var ekki farin að mæla eitt orð mjer 

til afsökunar, þegar þessar 4 grimmdarnornir flug 

á mig og misþyrmdu mjer undir dauðann; því 

auk þess að þær sviptu helming af hári mínu 

burt af höfði mjer, rifu á mjer andlitið, og lömdi 

mig um munninn og nefið svo lagaði í blóði, tróð 

hin gamla allan kviðinn á mjer svo fast undir fót“ 
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Um sjer, að jeg lá máttvana og meir enn hálí- 

auð undir morðingjaklóm hennar. Öldruð grið- 

kona nokkur, sem hvorki gat stöðvað þenna 

Vargaskap nje borið það af að horfa mjög lengi 

á hann, hljóp með skyndi á dyr og kallaði á 

Ambrósíus til liðsinnis. Kom hann þá hlaup- 

andi í mesta flýti, hafði með sjer þjón sinn og 

hitti mig svona aumkunarlega út leikna; gaf hann 

Þá rém rjettvísri reiði sinni, og lúbarði hinar skil- 

Setnu systur sínar allar þrjár svo mjög, að þær urðu 

að liggja margar vikur rúmfastar; en mig vesaling, 

Sem var nær dauða enn lífi, bar hann í fangi sjer 

Í hvílu sína, Het sækja æfðann lækni og 2 vöku- 

konur, og gjörði þannig ágætustu ráðstafanir mjer 

öl gðhjúkrunar og heilsubótar. Jeg sá nú dável 

hvílíkt valmenni hann var, einkum þar hann vjek 

Varla nokkurntíma frá rúminu mínu, eða spurði 

Um hvernig mjer liði án þess að beisk tár streymdu 

tn leið niður eptir kinnum hans. Jafnskjótt sem 

hann varð þess var, að jeg gat með engu móti í 

Þessu húsi, hvar jeg hafði verið svo Ófarsæl, not- 

ið Nokkurrar rósemi, því síður fengið von um bata, 

jet bann flytja mig í annað hús, sem var næst 

AS, og var herbergi afsíðis þar á baka til, hvar 

eð var kyrð og lítill umgangur, fagurlega búið 

handa mjer, svo því betur yrði að mjer hjúkrað. 

Ann ljat ekkert á bresta mjer til skjótustu heilsu- 

tar, og vitjaði mín þrásinnis á hverjum degi; 

En það virtist som mjer vestnaði dag hvern, því 
- al“ 
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fæturnir á hinni gömlu fósturmóður minni höfðu 

valdið mikillar bólgu í kviði mínum, og var henni 

samfara þungbær brunasótt, svo að lækninn, 

þegar hann hafði reynt til við mig meir enn Í 3 

mánuði, ljet á sjer skilja, að á einum stað í líf- 

inu hlyti að vera ígerð, sem mundi grafa út 08 

sprínga, og þá valda mjer annaðhvort bráðastð 

bana eða fljótlegs bata. 

Yfir þessu varð Ambrósíus með öllu - 

huggandi, ekki sízt þar eð hjer bættist ofan á, að 

samverzlunarmaður hans hermdi honum frá Am- 

sterdam, að Spánverjar hefðu tekið hollenzkt skip; 

sem var á yfir 20,000 dala virði í vörum, er þeir 

Ambrósíus áttu tilsamans. Varð Ambrósíus 

því að fara til Spánar til að leysa skipið út, þar 

eð hinn samlagsbróðirinn gat með engu móti farið 

þá ferð, því hann hafði beinbrotnað. 

Jafnskjótt sem Ambrósíus ljet mig þefið 

vita, báð jeg hann innilega, að vanrækja ekki 

slíka áríðandi sýslan fyrir mínar sakir, því jég 

hefði þá öruggu von til guðs, að hann mundi 

gefa mjer heilsuna aptur, og þetta ef til vildi, á 

meðan Ambrósíus væri burtu; en jeg beiddi 

einkis annars enn að hann, ef að jeg kynni áð 

deyja á meðan hann væri burtu, vildi búa svo 

áður enn hann færi, að jeg yrði sómasamlegð 

greptruð, og að hann svo framvegis öðru hverju 

virti mig þess, að minnast mín. „Æl“ mælti 

hann þá grátandi, „ef þjer deyið, allra ástkærðið 
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Virgilía mín! þá deyr öll mín tilkomandi á- 

hægja út með yður; því vita skuluð þjer, að yó- 

Ur, en enga aðra, hefi jeg kjörið mjer til konu; 

en eigi jeg að missa yður, er minn ásetningur, 

að kvongast aldrei; segið mjer því, hvort þjer, 

ef þjer öðlist aptur heilsuna, viljið umbuna hina 

trúföstu ást mína með fölskvalausri elsku að yð- 

ar leyti?“ Jeg mælti: „Jeg fel æru mína, stund- 

lega heill og allt hvað jeg á og hefi í yðar hend- 

ur, þjer skuluð þar næst trúa því, að jeg, sem 

Vesalt föður- og móðurlaust barn, gef mig yður 

öldungis á vald, og farið þjer svo með mig sem 

bjer viljið ábyrgjast fyrir guði, yðar góðu sam- 

Vizrku og ráðvöndum mönnum.“ Ambrósíus 

varð gvo ánægður með þetta svar, að hann varð 

nærfelt orðlaus; þó dirfðist hann að þrýsta ást- 

arkogsi á varir mjer, og með því það var hinn 

fyrsti koss, sem jeg, að minni vitund, hafði fengið 

á munn mjer af karlmanni, gat jeg ekki varist að 

fyrirverða mig til muna. þó, þegar hann var bú- 

inn að heita mjer óbrygðulli ást sinni og trúfesti, 

Bat jeg ekki verið að meina honum að kyssa á 

ný mínar fölu kinnar, varir og hendur. Við eydd- 

um þannig nærfelt hálfum degi með hreinskiln- 

Ustu samræðum, og loksins heppnaðist mjer að fá 

af honum að ferðast strax að morgni til Spánar, 

€ptir að hann hafði kvatt mig með ást og alúð, skil- 

ið eptir 1,000 dúkata til borgunar fyrir aðhjúkr- 
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un á mjer, og að öðru leyti borið fyrir mjer hina 

mestu umhyggju. 

Hjer um bil mánuði eptir það, að minn ást- 

kæri Ambrósíus var farinn að heiman, sprakk 

ígjerðin (sem að læknisins og minni meiningu 

var Í maganum og þindinni), skyndilega eina nótt, 

og gekk þá nokkra daga samfleytt niður af mjer 

fjaska mikið af grepti og slími. Eptir það tók 

fyllin að hjaðna, brunasóttin að rjena og von mín 

um að fá aptur fulla heilsu að glæðast. 

En ólánið, sem frá blautu barnsbeini hafði 

svo grimmdarlega ofsótt mig, var þegar aptur bú- 

ið á ný að brynja sig út til að steypa mjer Í hið 

allra sárasta volæði; því þegar jeg lá einu sinni 

um miðnættis bil í fasta svefni, voru dyrnar áð 

herbergi mínu skyndilega opnaðar af rjettarin8 

þjónum, jeg ásamt vökukonunni tekin og flutt Í 

hið almenna óbótamanna fangelsi, og svo veik sem 

jeg var, lögð í þunga járnfjötra, án þess jeg vissi 

af hverri orsök, að svo grimmilega væri með mig 

farið; en daginn eptir fjekk jeg fullum stöfum að 

vita fyrir hvað, að jeg, fáráður saklaus aumingi, 

var misgrunuð; því í fangelsið til mín komu nokkr- 

is álitlegir menn, sem fyrst spurðu mig á marga 

vegu um lífernisháttu mína og stöðu; ljetu því 

næst koma með rauðlitaðar öskjur, og spurðu mig 

hvort jeg ætti þær? eða hvort jeg þekkti þær? 

Jeg gat ótrauð með góðri samvizku neitað þvís 

því næst voru opnaðar þessar öskjur, og mjer 
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sýnt hálfrotnað barn, sem lá í þeim; skelfdi þessi 

hryllilega sjón mig þá svo mjög, að jeg í vet- 

fangi fjell.í öngvit, en þegar búið var aptur að 

kom nokkurnveginn í mig rænunni, vár jeg spurð 

á ný, hvort jeg hefði ekki fætt þetta barn í heim- 

inn, fyrirfarið því svo og kastað því út? *Tókjeg 

Þá svo hátt að gráta, að undir tók í herberginu, 

vitnaði um sakleysi mitt ekki að eins með beisk- 

um tárum, heldur einnig með eptirtakanlegustu 

Orðum; en þetta varð árangurslaust; því nú voru 

tveir pentudúkar lagðir fram, sem voru með fanga- 

marki móður minnar heitinnar, og voru þeir að 

Vísu mállausir, en þó eptir dómaranna meiningu 

allra áreiðanlegustu vitni gegn mjer, og var barn- 

ið vafið í þeim; jeg gat ekki á móti því borið, að 

slíkir pentudúkar hefðu átt að vera saman við 

Minn lítilfjörlega línfatnað.  Mjer var þess utan 

skipað að láta rannsaka mig af tveimur yfirsetu- 

konum, Jeg taldi nú víst, að sakleysi mitt mundi 

fyllilega leiðast í ljós við slíka kvalræðisfulla rann- 

sókn; en sú von brást, því jeg hlaut að heyra, mjer - 

til hinnar allrabeiskustu skapraunar, að yfirsetukon- 

Urnar vitnuðu ósvífið, að eptir öllum kringumstæðum 

hlyti jeg fyrir skömmu að hafa alið barn. Jeg 

skýrskotaði þá til læknisins, sem hjá mjer hafði 

Verið, og til beggja minna vökukvenna; en lækn- 

inn ypti öxlum og kvaðst mega játa, að hann 

gæti ekki gagt með vissu, hvernig á hefði staðið 

fyrir mjer, jafnvel þó hann hefði læknað í mjer, 
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magabólgu, og önnur vökukonan kom sjer hjá öllu 

með því að segja, að hún vissi lítið að greina um 

mína hagi, þar eð hún að vísu opt á daginn €n 

sjaldan á nóttunni hefði verið hjá mjer. Slengði 

hún þannig öllu á hina vökukonuna, sem ásamt 

mjer lá í fjötrum. 

„Ó, þú mildi guð!“ andvarpaði jeg, „hvernig 

getur þú leyft, að allar angistarfullar kringumstæður 

sameini sig vonzku mannanna, til að steypa öldungiS 

saklausum barnaumingjum, föður- og móðurlaus- 

um, í ógæfu.“ „Ó, þið dómarar!“ æpti jeg hástöfum, 

„hrapið ekki að því að fella mig; en heyrið mjél, 

til þess að guð vilji aptur heyra yður.“ Tók jeg 

því næst að skýra þeim af æfi minni frá barnæsku; 

en þegar saga mín var á enda, hafði jeg predikað 

fyrir heyrnarlausum eyrum, og ávann ekkert annað 

enn þann lofstýr, að jeg væri dáindis ráðug stelpa, 

sem gæti vel komið fyrir á mjer munninum; 

engu að síður skyldi jeg ekki hugsa til að mjer 

tækist að trufla þá, dómarana, heldur skyldi jeg Í 

tíma meðganga afbrot mitt með góðu, en vildi jeg 

það ekki, skyldi hið bráðasta verða búið undir, að 

pína mig til að meðganga. þetta var úrlausn), 

sem þessir allt of ströngu prófendur gjörðu mjer ; 

en jeg, vesæl stúlka, yfirgefin af öllum, var þarnð 

hjálpar- og ráðalaus, einkum þar eð jeg á PÍ 

lagðist í svo ákafri brunasótt, að jeg missti alla 

rænu á 4. viku, en jafnskjótt sem mjer var farið 

nokkuð að batna aptur af hinum góðu meðölum, 
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Sem mjer voru gefin inn, var jeg á ný tekin undir 

rannsókn, en framburður minn var samur sem fyrri, 

Var mjer svo gefinn umhugsunarfrestur í 3 daga, 

en að þeim liðnum komu dómararnir með böðulinn, 

Sem lagði píslarfæri sín fram fyrir augum mjer, og 

Mælti með grimmdarfullu fasi, að hann mundi á 

stuttum tíma fá af mjer að meðganga betur ill- 

Verk mín. 

Við þessa sjón breyttist svo sinni mitt, að.jeg 

vildi þúsund sinnum heldur verða aflífuð enn að þola 

Slíkar kvalir, sem voru mjer nú ætlaðar; hvers vegna 

Jeg með mestu djörfung yrti á dómara mína þann- 

ig: „Gott og vel! jeg sje, að jeg, hvað mína stund- 

legu giptu, æru og líf snertir, er yfirgefin af guði 

Og allri veröldinni, og get á engan annan hátt um- 

flúið hin smánarlegu píslarfæri, enn með því að játa 

mig hafa framið allt það, er þjer gangið á mig um; 

hlífð mjer því við kvölum að þarflausu, og spyrjið 

Mig sem yður líkar, og mun jeg svara yður eptir 

vild yðar, hvort það er mínu stundlega lífi og láni 

til gagns eður skaða. því næst gjörðu þeir mjer 

€Ptirtakanlega áminningu, að jeg skyldi bæði fyrir 

Euði og yfirvaldinu fylgja sannleikanum í játningu 

Minni; og tóku því næst að spyrja mig yfir 30 spurn- 

inga; en jafnskjótt sem jeg með fullum sannindum 

Og góðri samvizku vildi neita einhverju og bar eitt- 

hvað sjerlegt fram mjer til málbóta, var böðlinum 

Strax boðið að koma nær með píslarfærin sín, hvers 

Vegna jeg af skelfingu breytti tafarlaust framburði 
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mínum og svaraði allt eins og dómararnir vildu 

heyra og láta vera. Í stuttu máli, niðurstaðan varð, 

að Ambrósíus átti að hafa verið faðir að því 

hálfrotnaða ókunna barni, sem jeg átti að hafa al- 

ið, sjálf fyrirfarið. því, og látið vökukonuna mína 

kasta í vatnsræsi, jafnvel þó við öll, Ambrósíus 

rökukonan og jeg, værum í sannleika fyrir guði 08 

öllum heilögum englum saklaus. 

þannig þóttust nú prófendur málsins míns hafa 

gjört hreint fyrir sínum dyrum, ljetu því berast út 

um allan bæinn, að jeg hefði með góðu og án allra 

pintinga gengist við barnsmorðinu, og það með #70 

augljósum atvikum, að engin orsök væri til að bera 

brygður á það. Var þannig ekki annað eptir enn 

að ákvarða, á hvaða hátt og hvern dag hin vesalá 

' Virgilía ætti að missa lífið. Enn þá hafði eng- 

inn prestur eða sálusorgari verið fenginn til mín, 

og hafði jeg nokkra daga beiðst þess; en loksins að 

2 vikum liðnum kom einn, og var það guðhræddur 

prestur mjer kunnugur. þegar hann var búinn á 

heilsa mjer, spurði hann mig fyrst alvarlega, hvort 

jeg hefði framið barnsmorðið, sem komið væri Í ál“ 

ræmi, og hvernig mjer liði bæði í samvizkunni og Í 

tilliti til heilsunnar? Jeg ansaði honum einarðlega“ 

„Herra minn! í samvizkunni líður mjer langtum bef- 

ur enn Á líkamanum; annars get jeg krafið guð 

einn til vitnis um, að jeg hefi aldrei verið móðir 28 

lifandi eða dauðu barni, því síður fyrirfarið barni 

eður látið gjöra það; já, jeg kref enn þá guð il 

|. 
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Vitnis um, að jeg hefi aldrei haft samræði við nokk= 

Urn maan, óg er enn þá hrein, skírlíf mey. En 

Brimmdar meðferð dómara minna og hinn megni 

ótti fyrir píslarfærunum hafa kúgað mig til að 

Meðganga slíkt athæfi, sem mjer hefur aldrei komið 

Í hug að fremja, og enn þá á þessari stundu hefi 

Jeg í hyggja að ganga heldur með djörfung í dauð- 

ann en að þola pintingar tilsagna.“ Hinn góði mab- 

ur starði í augu mjer, eins og hann vildi lesa þar 

Staðfesting orða minna, en leitaðist við á allar lund- 

ir að skelfa samvizku mína; en þegar jeg stóð fast 

við framburð minn og var búinn að þylja honum 

æfisögu mína, mælti hann: „Dóttir góð! málefnið 

Yðar skal, ef guð vill, innan skamms komast í ann- 

að horf; jeg hrósa yður engan veginn fyrir það, að 

bjer af ótta fyrir píslarfærunum gjörið yður sekar 

Í barnsmorði og sjálfsmorði; en til eru meðöl, sem 

Eru yður fyrir sakir grunnhyggni yðar, ókunnug, til 

að koma því upp, hvort þjer eruð sekar eða sak- 

lausar. Gjörði hann mjer því næst nokkrar hugg- 

Anarríkar áminningar, kvaddi mig svo og hjet að 

Vitja mín aptur í seinasta lagi að tveimur dögun 

liðnum. 

En strax á næsta degi fjekk jeg þá óvæntu 

fregn, að guð mundi hið fyrsta ljetta af mjer vol- 

æði mínu með tveimur hjálparmeðölum; því fyrst 

Væri það, að sakleysi mitt væri þegar nokkurnveg- 

orðið augljóst, þar eð aldraða vinnukonan henn- 

ár fósturmóður minnar hefði af eigin samvisku hrðt 
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gjört uppskátt fyrir yfirvaldinu, að jeg hefði ekki alið 

fundna barnið, heldur miðdóttir fósturmóður minn- 

ar, sem hefði svo myrt það með stórri nál, vafið að 

því búnu utan um það, og skipað að varpa því 

burt, já, þar að auki hefðu ekki að eins hinar báð- 

ar systurnar, heldur einnig móðirin sjálf hjálpast 

að þessu, með því það hefði ei verið þá í fyrsta 

sinni, að þær hefðu unnið slík verk. Hin hugg- 

unartíðindin, sem mjer bárust, voru það, að Am- 

brósfus, bezti vinur minn, væri kominn heim apt- 

ur fyrir fáum stundum, og legði sig þegar í hinð 

mestu framkróka að fá mig lausa. 

Hann fjekk jafnvel sama kvöldið leyfi til að koma 

til mín í dýflissuna; en hann leið nærfelt í óvih 

þegar hann sá mig aumingjann liggja í fjötrum; en 

20 hálfri stundu liðinni urðum við þó bæði svo 

gæfusöm, að jeg var tekin þaðan og flutt í ann- 

að viðhafnar meira varðhald. Jeg vil ekki vera að 

orðlengja, hvað raunalegur og þó jafnframt ástúð- 

legur og huggunarríkur samfundur okkar var, held- 

ur að eins geta þess, að fyrir alvarlega kappsmuni 

Ambrósíusar var mjer tveimur dögum síðar veitt 

lausn að fullu og öllu. þar að auki kostaði hann 

miklu til, á tilliti til sakleysi míns, að fá næga full- 

nægjugjörð fyrir smán þá og hrelling, er allt of 

mikil hvatvísi dómara minna hafði valdið mjer, 

og öðlaðist hann þá bæði frá þeim andlega og vér“ 

aldlega rjetti þá ágætustu heiðursvitnisburði um sig 
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og mig, en mest af öllu gladdist hann af því, að 

jeg varð albata á fáum vikum. 

því næst gjörði Ambrósíus sjer far um, að 

fría með ærnu gjaldi sína klækjafullu móður og æru- 

lausu systur frá frekari rannsóknum, einkum þar eð 

jeg hafði fyrirgefið þeim af heilum huga órjettinn, 

sem þær gjörðu mjer; en hann fjekk engu til leið- 

ar komið, heldur hlaut rjetturinn að ganga yfir þær, 

þar eð þær urðu seinna sannar að því, að þetta 

Yar þriðja barnið, sem báðar eldri systur hans höfðu 

alið og fyrirfarið með tilstyrk móður þeirra, hvers 

Vegna þær fengu líka sín makleg málagjöld, þar 

sem móðirin og tvær eldri systurnar voru teknar af 

lífi, og yngsta systirin látin í betrunarhúsið. En áð- 

ur enn þetta fullgjörðist, ferðaðist Ambrósíus 

minn með mig til Amsterdam, því hann hefur 

líklega ekki viljað bíða þess að sjá upp á afdrif 

sinna. Á sama árinu ljet hann vígja sig saman 

við mig, og jeg get ekki annað sagt enn að jeg 

Ætti með honum rólega og ánægjusama daga fyrsta 

missirið; stofnsetti hann þar í fjelagi með með- 

Verzlunarmanni sínum einhverja beztu kaupverzl- 

un. En þar eð forlögin höfðu einu sinni ályktaé, 

áð fremri hluti æfi minnar skyldi vera sífeldur rauna- 

bálkur, lagðist minn tryggðafulli Ambrósíus í 

blóðsótt, er sárþjáði bann svo í 17 daga, að hann 

andaðist, var hann þá á 31. árinu, en jeg var korn- 

ng, og því hörmulegra var fyrir mig að verða þá 

ekkja. Jeg ætla ekki að hafa mörg orð um harm 
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þann og söknuð, sem þessi missir olli mjer; það er 

nóg að geta þess, að jeg æskti mjer einkis fremur, 

enn að mega hvíla hjá manni mínum í gröfinni. 

Áður enn hann skildi við, hafði hann alið önn fyr- 

ir minni stundlegu velferð, og falið bæði mig og 

allar eigur sínar meðverzlunarmanni sínum á hendur, 

með þeim fyrirvara, að ef jeg, mót von sinni, vildi 

ekki eiga hann, þá skyldi hann borga mjer 12,000 

dali fyrir allt saman, og láta mig vera sjálfráða. 

Vilhjálmur van Cattmers (svo hjet með- 

verzlunarmaður mannsins míns sáluga) hafði 3 vet- 

ur hins 4. tugar, og var orðinn ekkjumaður fyrir 

2 árum síðan; eignast hafði hann við konu sinni 

dóttur, er Geirþrúður hjet, var hún ein barna 

og með föður sínum, en of ung var hún til að vera 

fyrir framan í búi hans. þegar sorgarár mitt var 

Hðið, ljet hann mjer bæði sína hreinskilnu ást yfrið 

mjúklega í ljósi og jafnframt seinasta vilja manns- 

ins míns sáluga, og hann bað svo innilega og á degi 

hverjum nm ást mína, að hann ávann loksins af 

mjer, að giptast sjer, því hann sannfærði mig nóg- 

samlega um, að hvort heldur jeg veldi að vera ekkja, 

etur að taka einhvern annan fram yfir sig, væri 

hvorttveggja megn áhætta fyrir mig. 

Jeg hafði ekki orsök til að kvarta yfir þess 

um öðrum bónda mínum, því í okkar hjónabandi, 

sem varaði í ó ár, hryggði hann mig ekki Í við 

móti, því síður með einu orði. "Fíu mánuðum €pi 

ir brúðkaup okkar. ól jeg dóttur, sem dó úr dílar 
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Sótt þrem missirum síðar; þó bættist sá missir apt-. 

ur, þegar jeg ól barn í öðru sinni, var það sveinn 

og varð bóndi minn mjög glaður yfir því og sýndi 

Mjer því fleiri ástarmerki. Nærfelt 2 árum síðar 

spurði bóndi minn lát föður síns, hafði það að bor- 

ið á Góðrarvonarhöfða. þar eð hann hafti í því landi 

átt og endurbætt eignir, sem voru yfir 30,000 dala 

virði, þá ræddi Vilhjálmur um þær við systkyn 

sín, gem voru 1 bróðir og 1 systir, tók svo loks í 

Sig, að vilja setjast að eignum þessum, en borga 

Systkynum sínum, tvo hluti verðsins. Fyrst ráðfærði 

bann sig að vísu við mig og spurði, hvort jeg gæti 

fengið af mjer að yfirgefa Norðurálfuna, og búa í 

öðrum hlata heimsins, og útmálaði jafnframt fyrir 

mjer, hvað afbragðs gott og inndælt að væri að búa 

í því fjarlæga landi.  Jafnskjótt sem jeg tók eptir 

því, að honum lá þetta svo ríkt í skapi, samþykkti 

Jeg það strax, og lofaði, að vilja miklu heldur ferð- 
ást með honum til yztu heimsins endimarka, enn að 

Vera án hans í Amsterdam. Var svo í mesta flýti 

farið að húa sig til ferðar.. Nokkru af beztu gripunn 

Okkar komum við í peninga, en nokkru í geymslu 

hjá mági mannsins míns, sem var efnugur gim- 

Steinakaupmaðar, og ferðutumst svo Í drottins nafni 

frá Amstordam til að komast til Góðrarvonar- 

höfða, þó það sje rjettara sagt, að við ferðuðumat 

Í flasið á ógæfunni; því þegar við vorum lent við 

kanarisku eyjarnar til að hressa okkur lítið eitt, 

Sndaðist sonur okkar og var jarðaður þar. Fáum 
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dögum síðar var haldið áfram ferðinni, og til þess 

að ekkert skyldi vanta á harma mína, var ráðist á 

oss af tveimur sjóvíkingum, og neyddist skip vort 

til að leggja til orustu við þá, en heppnaðist þó, 

að komast úr höndum þeim; en jeg skyldi hljóta 

að verða sú allra ógiptusamasta í því, að skotið var 

lítilli kúlu í gegnum höfuðið á bónda mínum, #79 

hann fjell. 

Guð veit hvort hann Vilhjálmur minn sál 

ugi var ekki skotinn af launmorðingja á skipin, 

en ekki af sjóvíkingi; því öll atvik, sem þar að lutu 

virtust mjer tortryggileg. Guð fyrirgefi mjer samt, 

ef jeg gjöri Severin Water órjett í því að mis 

gruna hann í því tilliti. - 

þessi Severin Water var ungur hollenzkur 

fífidjarfur og lostafullur kaupmaður, og hafði þegar 

í Amsterdam einatt leitað tækifæris til að lokka 

mig til skammarlegrar ótryggðar gegn bónda mín- 

um. Jeg hafði að vísu þegar áminnt hann um að 

hætta slíkri bannsettri eptirleitun, annars mundi jeg 

verða að segja bónda mínum eptir honum; en þeg“ 

ar hann vildi þó ekki hætta, bað jeg í alvöru mann“ 

inn minn mikillega, að varðveita sína og mína ær“ 

frá þessum lostahana. —Ansaði Vilhjálmur minn 

því á þá leið: „Góðin mín! lofaðu stráknum að 

ærast, þetta er lostaskrýmsi, og fyrst jeg er fullsann“ 

færður um trúfesti þína, „þá veit jeg, að hann fær €ng" 

komið fram við þig mjer til vanvirðu; reyndar er 

það ekki ráðlegt, að jeg gjöri hann að svo komna 
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að augljósum óvin mínum, því hann getur orðið mjer 

að miklu liði á Góðrarvonarhöfða. Og það var ein- 

mitt þess vegna, að Vilhjálmi mínum var vel 

um vart, að Severin yrði sjer samferða; þár á 

Móti var það mjer til því meiri ama, því jeg varð 

á hverjum degi að horfa á og eiga tal við þenna 

lauslætis þrjót;- en þó hagaði hann sjer nokkurn 

Veginn skynsamlega á meðan bóndi minn lifði; en 

Rtrax fáum dögum eptir hans hörmulega viðskilnað 

stakk þessi húðarselur upp á því, að jeg ætti sig. 

Þessa ljettúð ljet jeg mjer stórum mislíka og bað 

hann að hlífa mjer að minnsta kosti eitt ár fyrir 

Slíkum tilmælum; en hann gjörði sköll að einfeldni 

Minni, og mælti með fífldjörfu látbragði, að hánn 

hyrti ekki. um vort jeg væri með barni eður ekki, 

hann skyldi, þógar þar að kæmi, gangast undir það; 

Auk þessa væri menn á skipum ei svo háðir kirkju- 

lögunum sem þeir í voru föðurlandi, og meira af 

Þess konar“ bulli ljet hann fara, og ætlaði með því að 

fá af mjer að vera svo svívirðilega lauslát sem hann, 

en jafnvel þó jeg vissi fyrir víst, að ekki finndist 

hjá mjer nokkur merki til þess, að jeg væri þunguð, 

hafði jeg samt sem áður megnasta viðbjóð á þess= 

Um glanna og öllu hans háttalagi, og jeg leitaðist 

Við með reiðuglegum smánaryrðum að fæla hann frá 

mjer; en þetta bíræfna ótæti gilti einu á hverju 

ekk, og strengdi þess heit, að fyr skyldi hann 

bætta aleigu sinni, já, enda lífi sínu, enn að láta 

það Bangast við, að jeg væri ekkja, eða giptist 

22 
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nokkrum öðrum enn sjer, sagði þess utan upp Í 

opið: geðið' á mjer, að hann þó vildi hafa biðlund 

þangað til við kæmum til Góðrarvonarhöfða; en úr 

því skyldi það sjást, að hann fylgdi mjer í brúð- 

hjónasængina, annaðhvort með góðu eða með valdi- 

Jeg vesalingur vissi hvergi verndar að leita 

gegn þessum þrákjálka, því hann hafði unnið yfir- 

mennina og flesta aðra á skipinu með fjegjöfum til 

að 'veita að máli sínu. þannig gjörði allur þorri 

skipverja skop að raunatölum mínum, og jeg varð 

að athlátri hjá hinum klúryrtu bátsmönnum, þar €ð 

hver og einn bríxlaði mjer um, að skýrlífi mitt væri 

eintóm látalæti, jeg vildi einungis láta ganga eptir 

mjer, en mundi víst vilja selja dyggð mína við miklu 

hærra verði, einungis ef að yngismaður . .. 

Jeg blygðast við að hugsa lengur til þeirra 

saurugu orða, sem jeg, mjer til hinnar mestu skáp“ 

raunar, hlaut daglega að heyra af þessum óskamm= 

feilnu rustum. Auk þessa bar Blandína þjónustu“ 

mær mín sig grátandi upp fyrir mjer um það, að 

Severin hefði falað sig til smánarlegs losta Og 

lofað að á Góðrarvonarhöfða skyldi hann halda hanð . 

ásamt mjer fyrir hjákonu; en hún hafði hrækt í and- 

lit honum, og fengið í staðinn duglegan löðrung- 

þessi svívirðilegi lostahrókur hafði einnig viljað ginna 

til saurlifnaðar stjúpdóttur mína, sem var ung 0É 

enn þá varla gjafvaxta, og hafði verið rjett komið 

að honum að nauðga þessum skikkanlega unglingi! 
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en guð gaf það, að jeg kom að þeim í tíma meyj- 

unni til hjálpar. 

þannig var eymda ástand mitt og óhamingja 

í það sinn komin á hæsta hlunn, en því nálægari 

Var þá líka hjálp hins alvalda. Jeg þarf ekki að 

færa í frásögu hvernig mjer, stjúpdóttur; minni og 

bjónustumey var bjargað úr þessari angist af börn- 

um og ættmönnum þess ágæta Alberts Júlí- 

Wsar, því jeg er fullviss um, að hann hefur ritað 

það allt og öll mín forlög ásamt öðru í æfisögu 

sína; en jeg vil enda hjer við æfisögu mína og leggja 

hana undir annaradóm. Hvorki guð nje samvizka 

mín sannfæra mig um að jeg hafi framið nokkra 

stórglæpi eður mótþróa; og ef jeg hefði verið klækja- 

kind, var það fávíslegt af mjer, hefði jeg farið að 

herma frá hverju atvikinu svo smásmuglega, sem 

jeg hefi gjört, sem, ef til vill, mátti gefa mörgum 

tilefni til að ætla mig því verri. 

þetta var nú allt það, sem jeg, Eberharð 

Júlfus, las tilheyrendum mínum, rjett eins og 

Virgilfa hafði ritað það með sinni eigin hendi. 

Áð þessu búnu hjelt hinn gamli Albert áfram 

Sögu sinni sem fylgir: 

29. kapítuli. 

Hjer tekur hinn gamli Albert aptur að segja 

frá hvað bar við á eyjunni ár eptir ár. 

Gleði vor allra yfir apturkomu barna minna var 

Óumræðileg, einkum þar eð hin unga ekkja, sem 

Fa 
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komið var með, stjúpdóttir hennar og mærin, #68 

ei var miður siðlát, kunnu mjög vel við lifnaðar- 

háttu vora. Leið því veturinn, sem í hönd fór 

og næsta sumar í eintómri gleði og eptirlæti. Börn 

mín ruðdu skipið, og lögðu því svo í víkina, eins 

og hlut, sem vjer þurftum lítið á að halda, þar €ð 

vjer girntum nú ekki framar að hafa mök við aðr- 

ar þjóðir. Vjer stækkuðum þar á mót vor fornu 

híbýli, reistum enn þá nokkur að nýju, lokuðum 

öllum uppgöngum á eyjuna, og endurbættum smám- 

saman búnaðarháttu vora.  Amías hafði fengið 

hjá Hollendingi nokkrum glas fullt af hörfræi, sáði 

hann nokkru af því, til að fá hör, svo að kvenn- 

fólkið fengi nokkuð til að spinna. þar að auki 

var það hans mesta gleði, að fljótt og vel komu 

upp blómgresi og aðrir ávextir af fræjum, lauk og 

kjarna, sem hann hafði haft út úr þeim hollenzku 

og komið með. Jeg hefi einungis bans útsjónar- 

semi, góðu hirðingu og staklegu hyggindum að 

þakka, að garður minn hinn mikli, er jeg lagti 

grundvöllinn til árið 1672, er í góðri rækt. 

Á sama Árinu hinn 8. dag janúarm., s€% 

var burðarðagur minn, ljet hin dyggðuga Vir- 

gilía van Cattmers mig gefa sig saman Í hjóna- 

band við Jóhannes son minn, og þar eð Kristi- 

án yngri tvíburinn ljet Blandíu, sem honuíð 

hafði verið heitin, af hendi með góðu við Kristó- 

ter eldri bróður sinn, en ljet sjer lynda að bíðð 

sjálfur með þolinmæði eptir Geirþrúði, þá gaf 
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Jeg þau líka saman, Kristján og Blandínu, 

sem áleizt að ynnu hvort öðru fölskvalaust; hjeld- 

Um við þannig 2 brullupshátíðir í senn. 

Árið 1674 giptust loks 2 seinustu börnin mín, 

Kristján gekk að eiga Geirþrúði og Kristín 

giptist Davíð Rawkin, er hafði gjört næga 

faun á trúfastri og þolugri ást sinni til hennar. 

Þannig var búið að gipta og sjá fyrir öllum mín- 

um svo vel, að eptir vorri skynsamlegri ætlun hefði 

það ekki getað orðið betur hugsað eður valið. þó 

Varð því ekki í móti sagt, að við Concordía 

mín vorum ánægðust allra; því allir vorir sýndu 

Okkur af fúsum huga hina allra nákvæmustu hlýðni, 

Er var samfara ástúóðlegri lotningu, og vildu með 

engu móti leyfa okkur að ganga að nokkurri örð- 

Ugri vinnu, heldur sættu af eigin hvöt sjerhvers 

tækifæris til að. koma í veg fyrir, að við þyrftum 

Þess; var þannig heitasta elska og samlyndi með- 

al vor allra. Guð sýndi einnig svo á oss miskun 

tína, að vjer, sem vorum frá skilin öllu öðru fólki, 

Máttum í hverju einu þekkja og þreifa á hans 

Miklu forsjón, og höfðum ekki minnstu orsök til að 

kvarta yfir skorti eður öðrum bágindum, sem manri- 

kynið verður að reyna. . Ættir vorar jukust svo 

Með árafjöldanum, að bæði var hægðarleikur og 

líka gaman að reikna saman hvílíkur fjöldi fólks 

að gæti orðið hjer með tímanum. 

En árið 1683 hitti oss hið fyrsta rauna til- 

felli. Svo stóð.á; að í nokkur ár, þegar ekki var 
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annað að starfa, höfðum vjer með ýmsum handar- 

vikum og sprengingu með púðri svo umbúið á björg- 

unum allstaðar, hvar oss virtist að takast kynni áð 

komast upp til að ráðast á oss, að enda köttur 

gæti ekki klyfrast upp á þau. þar á mót höfðum 

vjer oss sjálfum til hægðar gjört, bogna stigu nokk- 

urnveginn í leyni milli klettasnasa á 4 stöðum, eður 

segnt norðri, austri, suðri og vestri, sem ekki var 

hægt að hitta nema fyrir þá, sem vissu hvar þeir voru- 

Var þetta gjört einungis vegna þess, að vjer vildum 

ekki hafa þá fyrirhöfn, út af hverju smávikinu, sem 

2 eða 3 menn kynnu að þurfa að sýsla niður við 

sjóinn, að verða í hvert sinn að opna hina miklu 

eg spánýju flóðgátt og loka henni aptur. þó geymd- 

um vjer, eins og þjer, mínir ástfólgnu! hafið sjeð, 

bæði upptakanna og endans á þessum hagkvæmu 

göngum með djúpum skurðum og“ öðrum stýflum 

svo, að sje ekki hleypt niður lausabrúnum, sem einn 

maður getur hæglega valdið, er hvorugumeginn nokk- 

ur fær um að komast þar yfir. þegar nú allar hliðar 

og barmar gangnanna, eptir margra ára óþreytanlegð 

iðni, voru orðnir í góðu lagi, nema lítið eitt að vest- 

anverðu, stakk Amías upp á, að enn þá væri þar 

sprengdur í sundur klettur æði mikill, sem og Vár 

gjört; gætti þessi vandaði maður þess þá ekki, að vera 

nógu fjærri, svo að steinflís ei all lítil hraut í vinstri 

fót hans, svo hann molbrotnaði í sundur; og reið 

þetta meiðsli þeim ágæta manni svo að fullu, ab 

fáum dögum síðar andaðist hann; var hann orðinn 
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að vísu háaldraður, en hafði þó allt þangað til ver- 

ið heill og hraustur á líkama og sálu. Beztu lækn= 

islómum, sem á eyjunni var nóg til af, og sem 

Vjer bæði eptir Don Cýrilló'sar ávísun og af reynslu 

Bjálfra vor, höfðum nokkurn veginn lært að þekkja, 

höfðum vjer varið Amíasi til heilsubótar, en — 

árangurslaust. 

það var ekki einn einasti hjer á eyjunni, „að 

frá teknum smábörnunum, sem ekki samsyrgdu með 

BÁrasta harmakveini af alhuga Hróbjarti, bróður- 

Syni hins framliðna, yfir þessum óvænta og ógæfu- 

Sama missir. Larsen, Schimmer og Davíð, 

Bem allir þrír voru beztu snikkarar, smíðuðu dálag- 

lega líkkistu með þjóðverskri lögun, og lögðum vjer 

líkið í hana, þegar búið var að klæða það fagur- 

lega; var hinn andaði því næst jarðaður sómasam- 

lega í reitnum, er jeg fyrir löngu síðan hafði valið 

til greptrunarstaðar framliðnum. 

Þegar hjer var komið sögunni, hafði Hró- 

bjartur verið í hjónabandi 19 ár með Concor- 

díu hinni yngri, og átt með henni 11 börn, 3 sonu 

og 8 dætur. Var hann hinn fyrsti, sem skildi við 

Oss, og reisti nýbýli fyrir austan vatnsræsið handa 

*jer og ætt sinni, því hjá hæðinni var farið að verða 

heldur þröngt um oss. því næst var Albert elzti 

Sonur minn hinn fyrsti, sem með Júdit sinni, 6 

Sonum og 2 dætrum hermdi þetta eptir Hróbjartí 

9g setti byggð sína í norðurátt. Sama gjörði Stef Í- 

án með Sabínu sinni, 4 sonum og 5 dætrum ár- 
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ið 1685, því hann setti byggð sína hinumegin vestur-. 

Sjótsins. Næsta ár fóru þau Larsen og María 

sömu leiðina með 3 sonum og 4 dætrum; einnig 

Schimmer með 3 sonum og 2 dætrum og Jó- 

hannes með Virgilíu, 2 sonum og 5 dætrum. 

þetta var mjer til hinnar mestu gleði, og þar eð 

þeir allir, eins og bræður, hjálpuðu dyggilega hver 

öðrum til að starfa að húsagjörð og öðrum hlutum, 

starfaði jeg með hinni mestu ánægju að fyrirtæki 

þeirra af öllu kappi. Hjá oss hæðarbúunum voru nú 

ekki fleiri eptir orðnir enn D avíð og Kristín með 

3 syni og 3 dætur, Kristófer með 3 syni og 4 dætur 

og Kristján með 2 sonu og 1 dóttur, samtals (að 

okkur konu minni með töldum) 24 sálir, en 59 fóru burt: 

Stutt að segja, árið 1688, þegar þannig var búið að 

skipta fólkinu, voru hjer á eyjunni alls 83 fs, þar af 

39 karlkyns og 44 kvennkyns. Mínir ástkæru! jeg 

hefi skýrt yður frá þessu manntali vegna þess ein- 

ungis, að einmitt á 1688. Árinu var jeg sextugur að 

aldri og var það fertugasta ár hins hamingjufulla 

hjónabands míns, og líka vegna þess, að þá var 

ekkert dáið af börnum eða barnabörnum mínum, 

nema lítil dóttir mín hin yngsta, en sem fór eptir 

það að bera við eins meðal vor sem annara dauð- 

legra manna, hvað eð sannast af dánarrollunni, sem 

jeg hefi reglulega skráð, og skal jeg sýna ykkur 

hana í öðru sinni, þegar þið vilið. 

Nú ætti jeg reyndar að skýra líka meira frá 

gjaforðum barnabarna minna, en hverjum ætli að 
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Beti verið sjerleg þægð í slíkri málalengingu, eink= 

Um þar eð auðvitað er, að þau gátu ekki giptzt. 

öðrum enn föður- móður- bræðra- og systra- börn-. 

um, sem, að því leyti mjer er kunnugt, er ekki: 

beinlínis gegn guðs lögum. Hinn fyrsti sonarson-. 

Ur minn, Albert hinn þriðji hjer, gekk árið 1689 

á vaðið með að kvongast Í ættina, gekk hann að; 

€ifa elztu dóttur Hróbjartar, og hafa hinir, jafn-. 

ótt sem þeir hafa orðið fulltíða, gengið í Alberts: 

fótspor í því efni allt til þessa dags. 

þar næst mælti hinn gamli Albert: „það verð- 

ur að hætta í kvöld; en á morgun, ef guð lofar, jafn- 

skjótt sem vjer höfum hlýtt tíðum og snætt morg- 

Unverð, þar eð vjer getum þess utan haldið þá. 

heilagt, skuluð þið fá að heyra það, sem eptir er' 

Sögu minnar um hið markverðasta, sem enn þá 

mætti virðast Í frásögu færandi og jeg man að 

Steina, þangað til Volfgang skipstjóri kom hing- 

að árið 1721.% Gengu svo allir til hvílu; en á 

næsta degi, þegar stund hins gamla Alberts var 

komin, þuldi hann oss það eptir var sögu sinnar, 

Og tók þannig til máls: 

„Árið 1692 yfirgáfu loksins 3 seinustu ætt- 

stofnarnir líka hæð vora, og reistu bæi handa sjer 

og. afkomendum sínum á þeim stöðum, er þeir 

Sjálfir kusu sjer; en til þess að jeg og Coneor- 

día mín skyldum ekki verða ein eptir, sendi sjer- 

hver af hinum 9 ættkvíslum okkar eitt af börnum 

Sínum okkur til þjónustu og skemmtunar. —þanu-; 
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ig höfðum við 5 drengi og 4 stúlkur hjá okkur, 

ekki að eins til dægrastyttingar, heldur einnig til 

daglegra skemmti-starfa og aðstoðar við matreiðsl- - 

una; því fyrir brauði og öðrum góðum mat þurft- 

um vjer ekkert að hugsa, þar eð ættfeðurnir færðu 088 

alls nægtir af öllum hlutum. Aparnir gjörðu 083 

ónotalegan grikk við nýbreytingu þessa. Jeg hafði 

að vísu skipt öpunum eins og þrælum reglulega milli 

barna minna, og sjerhver ættkvísl hafði auðkennt sínð 

apa með frábrugðnu hálsbandi; en þeir vildu í fyrst“ 

unni með engu móti láta skilja sig hvern frá Öðr- 

um, heldur söfnuðust þeir aptur iðuglega saman á 

hæðinni hjá mínum 2 gömlu öpum, sem jeg hafði 

skilið eptir handa sjálfum mjer, þangað til þeim 

loksins, sumpart með barsmíð og sumpart með fag- 

urmælum, varð komið til hlýðni. 

Árið 1694 tóku börn mín Í einingu að, smíðð 

hina fögru ferskeyttu byggingu, sem hjer stendur, 

til þess hún vera skyldi aðsetursstaður handa mjer 

sem föður þeirra og konungs, og var hún fullgjörð 

fyrst að 3 árum liðnum; ljet jeg þá rífa gamla 

kofann minn og færa gjörsamlega burt, en flutti 

mig í nýja húsið, er jeg kallaði Albertsborg: 

Síðan hefi jeg látið gjöra hjeðan og gegnum hæt- 

ina hæfileg göng beinlínis til jarðhúss Don Cýr“ 

illó'sar, látið múra fyrir munna þess 08 fylla 

að utan þangað til lítið vindauga varð eptir, 79 

að þetta dýrmæta jarðhús er mjer nú hinn hentug“ 

satí kjallari. 
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Jafnskjótt sem höllin var albúin, voru hring- 

inn í kringum alla hæðina plantaðar tvær raðir af 

álitlegustu trjám. Einnig tók jeg að gjöra þær trær 

bogsvalir, sem liggja á báðar hliðar við Alberts 

nýlendu, og eru liðin 20 ár síðan það starf byrjaði, 

Enda eru þær nú komnar í hið glæsilegasta lag, sre 

að við Goncordfa mín höfum marga stundina 

Teikað þar okkur til skemmtunar. 

Árið 1699 mætti oss aptur einn af þeim mark- 

Verðustu viðburðum; því þegar 3 elztu synir Da- 

- Víðs Rawkins einhvern dag voru gengnir norður- 

stÍginn niður til sjáfar, til að skera spik af sæljóni, 

€r þeir höfðu drepið, vildi svo til að þeir komu auga 

á skip, sem var strandað á einu sandrifinu fyrir 

framan bjargið okkar. Þeir hlupu í flýti heim og 

sögðu föður sínum frá, er síðan fann mig fyrst til 

að Spyrja mig ráða, hvort menn ættu að bjarga 
skipverjum ef þeir væru í nauðum staddir? Jeg ljet 

Senda eptir öllum vopnfærum mönnum, sem á eyjunni 
Voru, ljet þá vopnast, og gæta allra uppgöngustaða 

þ Eyjunni, en fór sjálfur með nokkrum öðrum upp. 

á klettatindana. þaðan sáum vjer glöggt strandaða 

Skipið, on urðum þar ei varir nokkurra manna, jafn- 

Ei þó hver eptir annan horfði kostgæfilega út á 

a Begnum sjónpípu, sem ÁA mías heitinn hafði 

SE Þetta unz dimma tók af kvöldi, þá flestir 

a ótái, heim aptur; ljetum vjer þó halda vörð alla 

"sj ik. því verið gæti, hugsuðum vjer, að þetta væru 

'ngar eður aðrir óvinir, sem daginn áður hefðu 
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orðið varir unglinga vorra, og hefðu því sent menn 

í land á báti til að njósna um björgin, en hinir 

dyldust í skipinu. En vjer urðum hvorki annan, 

þriðja, fjórða, fimmta eða sjötta dag þar eptir ann= 

ars varir enn skipsins, sem lá hreifingarlaust á sama 

stað, þar að auki sást hvorki mastur nje segl, 08 

því hætti Davíð sjer á sjöunda degi með 11 vél 

vopnaða hrausta menn að fara í bát mikinn, (sef 

vjar höfðum smíðað fyrir fáum vetrum síðan til að 

hagnýta oss á honum reka vorn) og róa til skipsins. 

Jafnskjótt sem þeir voru komnir upp á skipið, 

varð Davíð var 2. manna í horni einu, er sátt * 

hjá dauðum manns kroppi og skáru með miklum 

sveðjum hvert stykkið af öðru af honum, er þeir 

gleiptu með mestu áfergju, eins og gráðugir úlfar. 

Yfir þessari hryllilegu sjón skelfdust og undruðust 

menn mínir ei all lítið, og þó svipaði þeim enn meir, 

þegar annar af mannætum þessum spratt skjótt 

upp, óð að Davíð með sveðjuna, og ætlaði að 

leggja hann í gegn; en þar eð Davíð brá skjótt 

við og hratt honum svo með bissu sinni eins 08 

heyvisk, urðu báðir hinir ókenndu fyrirhafnarlítið 

sigraðir og keyrðir í dróma. þessu næst var skip“ 

ið rannsakað grandgæfilega, en á því funda þeir 

hvorki menn nje dýr eður neitt, er orsök væri að 

óttast; en þar á mót fundu menn mínir þar ofur“ 

fjár í dúkum, kriðdjurtum, fögrum dýraskinnum 

eltu leðri og öðru ágæti. Auk alls þessa fann Da 

víð. { skipinu 450 pund af. óslegnu: gulli, 1400 
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Þund silfurs, 2 tunnur („Slag-Fade“) fullar með 

Þerlur og 3 kistur fullar. með gull- og silfurpen- 

Inga, og varð hann með öllu forviða, þegar hann 

leit þessi autæfi. 

En börnin mín dvöldu ekki lengi við þetta, 

heldur toku þau fyrst af öllu hina dýru dúka og 

kriddvörurnar og hlóðu með þeim bátinn sinn, tóku 

báða bandingjana með sjer, hjeldu í land hjer um 

bil 4 stundum síðar enn þeir fóru til skipsins og 

gengu eptir árfarveginum upp á eyjuna. Vjer sá- 

Um skjótt á bandingjunum, að þeir voru brjálaðir, 

hví það var ósköp að sjá hvernig þeir ljetu fram- 

án í ogs, því í hvert sinn er þeir litu einhvern af 

088, snístu þeir tönnum og voru fljótari enn gráð- 

Ugustu hundar að gleipa hvað eina, er vjer gáfum 

beim að snæða, hvers vegna þeir voru inni lokaðir 

Í Alberts húsum, sinn í hverju herbergi, bundnir 

Á höndum og fótum og lagðir á flet; var þeim svo 

Smátt og smátt gefið meira og meira að jeta og 

drekka en hina næstu nótt sleit annar þeirra fjötr- 

ána af höndum og fótum sjer, át svo fyrst allt hvað 

hann fann matarlegt í kringum sig, fann því næst 

htla skál, sem var full af fágætum rótum, er láu í 

ölvínan, af þeim át hann helftina, braut síðan hurð- 

"ha, hljóp til norðurskógarins og fannst þar á næsta 

egi 8prunginn og þar var hann grafinn. Hinn 

Stminginn ljet nokkuð fríðlegar, en þó tóku menn 

eptir því, að hann gat ekki fengið vitið, jafnvel þótt 

"er hjúkruðum að honum sem best vjer máttum í 
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3 daga samfleytt. En fjórða daginn, þegar jeg 

sat hjá honum þegjandi, fjekk hann allt í einu 

mál og rænu; því hann kallaði upp með veikri 

röddu: „Jesús! María! Jósef!“ Jeg spurði 

hann fyrst á þjóðverska, svo á hollenzka, því 

næst á: enska tungu og einnig á latínu, hvernig 

honum liði, en hann mælti nokkur spánversk orð, 

sem jeg skildi ekki; kallaði jeg því á Hróbjár“ 

tengdason minn, sem þýddi honum á spánerskA 

tungu spurningu mína, og fjekk það svar, að hon“ 

um liði:illa. Hróbjartur mælti, að fyrst bann 

beiddi Jesúm að hjálpa sjer, þá gæti honum hvorki 

í lífi nje dauða liðið illa. „Jeg vona þess, VIPNI 

minn!“ svaraði hann. Hvers vegna Hróbjar* 

ur hughreysti hann enn framar, og bað hann, ef 

hann hefði megn til, að segja oss í stuttu mál 

hvernig stæði á honum og skipinu. Hinn vesali 

maður mælti: „Vínur minn! skipið, jeg og“ allt, 

sem á: því er, heyrir Spánarkonungi til. — Ofsar 

veður skildi oss frá hinum vesturindiska flota 08 

hrakti oss til móts við 2 víkingaskip, en oss tókst 

þó með hreysti og loks með flótta að komast uhd- 

an þeim. Stormviðri, er vjer að því búnu urðum 

fyrir, ollu þess, að vjer fengum ekki hitt nokkra 

óhulta höfn, og því síður gátum vjer bætt osf 

matarskort vorn. Sjálfir fjelagsbræður vorir hafa 

breytt við oss eins og svikarar, því þegar þeir 

litusland álengdar, en þorðu ekki að treysta þrí, 

að sjer tækist að sigla það upp, því skipið já 
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illa út leikið, stukku hinir heilbrigðu af skipverjum 

Í bátinn, en skildu nokkra kránka eptir, en ekkert 

af matvælum. Við óskuðum oss dauða, en þar eð 

Tjer gátum ekki allir í senn orðið honum að her- 

fangi, svo endir mætti verða á þrautum vorum, 

neyddi hungrið oss er lengst lifðum, til að jeta 

kroppa þeirra, sem fyrst ljetust, af því hefur sýki 

Yor svo magnast að jeg segi fyrir mig, að Jeg hefi 

Ekki vitað sjálfur, hvort jeg væri lífs eða liðinn.“ 

Að vísu leitaðist Hróbjartur við, að fá 

Áeira að vita hjá Spánverja þessum; en með því 

hann var yfrið veikburða, urðum. vjer að láta oss 

Nægja með það loforð, að ef hann lifði til morg- 

uns, skyldi hann þá ræða fleira við oss. En ept- 

ir það hann hafði legið alla nóttina, nokkurnveg- 

inn kyrlátur, andaðist hann í dögunina hægt og 

TÓglega rjett að segja í höndum vorum, og þar eð 

hann með fáum orðum og með látbragði sínu ljet 

Í ljósi kristilega guðrækni, var hann grafinn við 
hliðina g kirkjugarði vorum. þannig stóð engum 

Mær enn mjer og mínum að kasta eign sinni á 

Eigurnar, sem fundust á skipinu, og þar eð vjer 

Á engan hátt vorum Spánarkonungi um neitt skyld- 

Ugir, sýndist mjer ei hyggilegt, að varna börnum 

hínum rekarjettar þeirra. þau fluttu því á fáuna 

dögum skipið og farminn smátt og smátt Í pört- 

Kr upp á eyjuna. Jeg skipti öllum nauðsynja- 

Vörunum jafnt milli þeirra, nema gullinu, silfrinu, 

Þerlunum, gimsteinunum og peningunum, því það 
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Het jeg allt í jarðhús mitt hjá Don Cýrilló'sar 

og öðrum fjársjóðum, sem oss hafði fyr meir 

hlotnast; gjörði jeg þetta í því skyni, að börnum 

mínum ekki gæfist tækifæri til rembilætis, ágirni, 

okurs og annara lasta, sem af slíku fljóta, og þykktu 

börn mín þetta ekkert við mig. 

Hinn 1. janúar árið 1700 hjeldum vjer Þeir 

lagan með mikilli gleti, ekki að eins sem nýárs“ 

dag og Krists umskurðarhátíð, heldur og einnig 

sem slíkan dag, er byrjaði nýja öld, eður hina 18- 

eptir Krist burð. Vjer skutum því ekki einungis 

úr öllum fallbissum vorum — og nú höfðum vie 

öðlast í viðbót 12 fallbissur af Spánverska skipinu 

og mikla gnægð púðurs — heldur þar á ofan, þeg“ 

ar tvívegis var búið að halda guðsþjónustugjörð, 

skrýðdum vjer smáfólkið vort með blómsturkrönð“ 

um, og ljetum það svo syngja og dansa til og frá 

í hring. Á næsta degi ljet jeg gjöra við fuglð“ 

stöngina, sem enn þá var við líði, og festð 

hana trjefugl, handa piltum, sem væru um 0g yfr 

16 Ára, til að skjóta í, og voru þeir, sem gekk 

það vel, auk þess sem þeir fengu blómsturkrans, 

gefin ýmisleg ný föt, axir, sagir og því um líki 

en sá, sem skaut niður seinasta hlutann af fuglin- 

um, fjekk til launa spánýjan klæðnað hjá CO?“ 

corðíu minni og dýrindis bissu hjá mjer. Þe? 

skemmtun hefur einu sinni á hverju ári verið vi 

höfð í sama mund. 

Hinn 8. dag janúarm. sama árið, sem VS! 
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afmælisdagur minn, gaf hinn ágæti Schimmer 

Mjer nýjan vagn, sem 2 tamdir hyrtir voru látn- 

ir ganga fyrir, og var því harla hagkvæmur 

handa okkur konu minni, þegar við vildum fara 

Eitthvað okkur til skemmtunar. Schimmer 

hafði tekið báða hyrtina úr dýragarðinum, þegar 

beir voru kornungir, og með sífeldri daglegri á- 

Stundun gjört þá svo auðvelda, að þeim varð stýrt 

Eins og hver vildi. Hin börnin hafa síðan hermt 

Þetta eptir honum, og tamið á fáum árum mörg 

slík dýr. 

Jeg hefði enn þá frá mörgu að segja, svo 

Sem frá fundi eyjarinnar litlu, Felsenborgar; 

frá höraflanum og hvernig kvennfólk vort lærði að 

Undirbúa, spinna og vefa hör; frá alls konar öðrum 

handiðnum, sem vjer með tímalengdinni, með iðug- 

legum tilraunum meistaralaust kenndum sjálfir hver 

öðrum, og hjálpuðumst að til samans að koma Í 

lag; frá alls konar varningi og munum, sem vind- 

Ur og sjór færðu oss hvað eptir annað; frá fjölg- 

un ættar minnar, framförum í bústjórn, akuryrkju, 

Sarðarækt og vínviðarplöntun; frá hússtjórn sjálfs 

Mína, fjehyrzlum, hertýgja- og forðabúrum. En, 

tínir ástfólgnu! þar eð vjer verðum lengur sam- 

án, og jeg vona, að guð muni ekki láta mig deyja 

Svo bráðlega, þá vil jeg geyma það til þess í 

Cðru sinni, getum vjer þá við eitt eður annað 

tækifæri Seinna meir fengið tilefni til að ræða um 

að; on nú vil jeg að endingu geta þess, hverja 

23 
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af helzta fólki voru dauðinn hefur flutt úr þess- 

ari vorri jarðnesku paradís inn í hina himnesku, 

síðan byrjun 18. aldarinnar, og eru það þessir: 

1., Jóhannes, þriðji sonur minn, andaðist 1706, 

á 55. ári. 

2. María, elzta dóttir Et andaðist 1708, á 

58. ári. 

3., Elisabet, önnur dóttir mín, andaðist 1711; 

hún var líka á 58. ári. 

4., Virgilía van CGattmers, kona Jóhann“ 

esar, andaðist 1713, á 66. ári. 

5., Concordía, konamín, andaðist 1715, á 89. ári- 

'6., Símon Henrich Júlíus, annars nefndur 

Schimmer, andaðist 1716, á 84. ári. 

7, Concordía, hin yngri og 

8, Hróbjartur Júlíus, annars nefndur Hy'- 

ter, er voru hjón, deyðu hvort á eptir ööru 

svo 6 dagar voru á milli, árið 1718, hún á 

72. og hann á 84. aldurs ári. 

9., Jakob Júlfus, annars nefndur Larse' 

andaðist 1719, á 89. ári. 

10., Blandína, kona Kristófers, andaðist 1719, 

tig 

á 65. ári. 

Geirþrúður, kona Kristjáns, andaðist 

1723, á 66. Ári. 

„Nú, nú, herra Volfgang minn!“ mælti hinn 

gamli Albert þessu næst, og snjeri sjer að skip“ 

stjó 

han 

ranum, dundu þá tér af augum hans, þar eð 

n var nýbúinn að minnast á viðskilnað kön“ 
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Sinnar, „gjörið þjer svo vel að segja oss nú, hvað þjer 

hafið fyrir hitt og endurbætt síðan þjer komuð fyrst 

hingað til eyjarinnar.“ Hjelt þá þessi sómamaður, 

Volfgang, áfram æfisögu sinni og hins gamla A|- 

berts þannig: 

28. kapítuli. 

Framhald æfisögu Tolfgangs skipstjóra. 

„Ástfólgnu vinir mínir!“ mælti Volfgang við 

Meistara herra Schmelzer og mig, „þegar 

Vjer vorum á skipinu sagði jeg yður æfisögu mína 

Íram til þess, að jeg var af hinum hrekkjafullu 

Samferðamönnum mínum skilinn eptir hjer við 

björgin, sem haldin voru óbyggð, og þessir dyggð- 

ugu innbúar veittu mjer viðtökur og endurnær- 

ingu. þessa markverðu frelsun lífs míns get jeg 

nú á engan hátt þakkað nokkurri tilviljun, heldur 

Einungis guðs sjerlegu miskunar forsjón, því inn- 

búar eyjar þessarar urðu í það sinn hvorki varir við 

að skip mitt sigldi þar fram hjá, nje heldur, að 

Íeg var fluttur af því, og vissu því ekkert af, að 

Jeg lá fyrir vatnsporti þeirra, og var orðinn ör- 

Magna; en einmitt á þeim degi, sem jeg ætlaði 

að verða mundi minn síðasti, bljes guð 6 sóma- 

Mönnum af ættkvíslum þeirra Símons og Kristj- 

áns því í brjóst, að ganga niður í víkina til báts- 

ins 1neð þissur sínar, til að fara á honum vestur 

fyrir eyjuna, og laumast þar að nokkrum sæljón- 

um og sækálfum. þessir menn voru þá í stuttu 

23" 
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máli að segja verkfæri í guðs hendi mjer til 

frelsis, þar eð þeir fluttu mig fyrst heim til 

húsa sinna, endurnærðu mig á bezta hátt, og 

kunngjörðu svo afa sínum komu mína. þessi 

óviðjafnanlegi maður — guð láti hann lifa enn 

í mörg ár mjer og venslamönnum hans til hugg“ 

unar — hafði naumast heyrt helztu atriðin af 

gæfu- og ógæfu - tilfellum mínum, þegar hann 

vafði mig innilega upp að sjer og hjet að bæta 

mjer þrefalt skaðann, sem jeg hafði þolað, því hann 

hefði næg efni til þess, og gæti jeg ekki fest yndi 

hjer á eyjunni, mundi jeg með tímanum vissu“ 

lega fá færi á að komast aptur til ættjarðar minn“ 

ar. Hann tók mig jafnframt strax heim til sín, 

ljet mig hafa vel búið herbergi út af fyrir mig, 

snæða við sitt eigið borð, hafa þannig alls nægt“ 

ir af bezta mat og drykk, klæði og allt, er jé8 

vildi höndum til rjetta. Jeg hefi ætíð hatað iðjUr 

leysi; var jeg því á hverjum degi mjer út um það, 

hjer og hvar, að fá eitthvað að starfa, þess veg? 

valdi jeg mjer ekki að eins nokkra 12 til16 vetra 

gamla drengi, til þess að kenna þeim með miklu 

fyrirhafnar minni aðferð enn hingað til hafði ver“ 

ið við höfð, alls konar nytsamar íþróttir, Sem 

að vísu voru hjer ekki með öllu ókunnar, 6" 

þó heldur óljósar og því örðugar framkvæmdð, 

heldur og einnig hjálpaði jeg kappsamlega til ak- 

uryrkjunnar, vínviðarplöntunar og garðaræktar- 

það var ekki að eins að velgjörðamaður minn lif 
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Í ljósi sjerlega velþóknun sína yfir þessu, heldur 

Var jeg einnig svo að segja borinn á höndunum 

af öllum innbúunum, ungum og gömlum, þegar jeg 

Var farinn að kynnast við þá; tók því að brjótast 

Í mjer, hvort jeg ætti að yfirgefa eyju þessa ef 

kostur byðist á því, eður vera hjer alla æfi, er 

allir innbúarnir óskuðu. þetta aflaði mjer þungr- 

ar áhyggju, og svo liðu 2 vetur að jeg vissi ekki 

hvorn kostinn velja skyldi, þar til loksins á þriðja 

árinu ástar tilviljun, er jeg innan stundar mun 

Steina frá, kom mjer til að hyggja af öllum eign- 

Um, metorðum og ánægju, er jeg enn þá, ef til 

vildi, mætti geta vænt að öðlast í Norðurálfunni, en 

ar á mót, að vera hjer alla mína æfi. Tilviljunin, 

€r jeg áður nefndi, bar að á þann hátt: Ættkvísl- 

arfaðirinn Kristján átti ágæta dóttur, er Soffía 

hjet, hún var fögur sýnum og hinn bezti kvenn- 

kostur. Hennar beiddi ungur maður nokkur af ætt 

Larsens, er Andrjes hjet, og leitaði fast á; en 

Þegar mærin með hæverskum orðum neitaði bæði 

Þessum manni og 4 öðrum, sem þegar fyrri höfðu 

beðið hennar, gjörði faðir hennar mjer einhvern dag 

heimboð og spurði mig jafnframt, hvort jeg sem 

Ókunnugur, er væri vitur maður, gæti eða vildi 

Ekki komast að því hjá dóttur sinni, hvað til þess 

kæmi, að hún vildi ekki taka hinum unga manni, 

Er svo fast sækti eptir að eiga hana. Jeg tókst 

fúslega á hendur þessa eyrindagjörð; fór með 

hýru bragði á fund hinnar fögru Soffíu, er sat 
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í skugga undir. grænu trje í garðinum og spanm 

á snældu sína fínasta þráð, hvers vegna jég 

leyfði mjer þá að setjast hjá henni til að horfa 

á hennar netta spuna; því var líka óhætt að þetta 

verk fór heldur enn ekki laglega úr hennar lipru 

og fögru höndum. 

Eptir nokkrar siðsamlegar gamanræður, kom 

jeg loks máli mínu að höfuðefninu, og spurti með 

nokkuð meiri alvörugefni, því hún væri svo €in- 

þykk í ástarsökum að vilja ekki gefast hinum ungð 

manni, sem ynni henni svo mjög? Hin góðlynda 

mær roðnaði við, en vildi ekki svara mjer nokkru 

orði, og var það hæversku hennar miklu framar 

að kenna enn skynsemdar skorti, því jeg hafði 

skjótt orðið þess nógsamlega var, að hún hafti 

ágæta vitsmuni og var þar að auki glaðlynd. Jeg 

ítrekaði því spurningu mína, og gat loks með þrá- 

beiðni minni fengið af henni að láta mjer í ljósi, 

hvað henni bjó í brjósti, og tók hún þá þannig 

til máls: „Herra minn! jeg tel engan efa á því, 

að mínir hafa sent yður til að grafast eptir hvað 

mjer býr í huga. En með því jeg tel yður með- 

al ráðvöndustu og beztu manna, hika jeg ekki 

við að trúayður fyrir því, sem jeg hefi fyrirorð- 

ið mig að láta föður mínum og systkynum Í ljósi, 

hvað þá öðrum skyldmennum mínum. Vitið þá, áð 

jeg get með engu móti gipzt manni, sem er SVO 

mörgum vetrum yngri enn jeg. Skoðið þjer til, 

jeg hefi nú þegar 2 vetur hins fjórða tugar, €n 
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skyldi þó eiga að gefast manni, sem er enn þá 

€kki fullt tvítugur. það er svo guði fyrir þakk- 

andi, að hjer er enginn kvenna skortur á eyjunni, 

heldur hefur þessi. maður, eins og aðrir, um marg- 

ar að velja, og þarf því ekki að deyja ókvæntur, 

þó hann fái mig ekki sjer til konu; en þótt jeg 

skyldi deyja ógipt, skal mig hvorki í lífi nje dauða 

iðra þess, þó jeg játaðist honum ekki.“ Jeg undr- 

aðist ekki all lítið yfir ásetningi þessarar siðlátu 

Mær, sem hafði 2 vetur um þrítugt, en jeg hefði 

Maumast, að. því er sjeð varð á útliti hennar og 

öllu limalagi, getað ætlað hana tvítuga að aldri. 

Þar eð jeg fann að henni var full alvara, sam- 

sinnti jeg orðum hennar að öllu leyti, en spurði 

að eins, vegna hvers hún hefði neitað sjerhverj- 

um af þeim 4 mönnum, er báðu hennar á undan 

beim, er ræðan var um? Hún mælti: „þeir voru 

allir 29 minnsta kosti 10 til 12 vetrum yngri enn 

Jeg, og gat jeg því með engu móti tekið nokkr- 

"Um þeirra, en vildi miklu. heldur vera ógefin. 

Þessu næst kom jeg þannig máli. mínu, að 

Við tókum að ræða um aðra hluti, svo jeg fengi 

Teynt vitsmuni hennar; varð jeg þess þá skjótt var, 

að hún var svo skynsemi gæðd bæði í andlegum 

0g veraldlegum efnum, að jeg varð rjett að segja 

forviða yfir því; sat jeg því hjá henni unz sól 

ekk til viðar, án þess við tækjum eptir því, og 

Var hinn ánægðasti. Gengum við svo bæði úr 

Earðinum, og þegar jeg fjekk að vita á bænum, 
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að Kristján var á stýflubrúnni, bauð jeg Soffíu 

og hinum góðar nætur, og gekk til fundar við 

hann. Um leið að við gengum saman til að finna 

hinn gamla Albert í Albertsborg, hermdi 

jeg honum á leiðinni frá hinum viturlegu um- 

ræðum dóttur hans um gjaforðið, er mjög var í 

umtali, og það með hver væri. ætlun hennar, 08 

undraðist hann ei all lítið yfir því, og kvaðst mundi 

spyrja hinn gamla Albert ráða, og svo gjörði 

hann. Hinn gamli Albert hugsaði ráðagjörðina, 

og tók því næst til máls: „Kúgaðu ekki barn 

þitt, Krastján sonur minn! því þar sem Soffía 

er, áttu skírlífa og guðhrædda dóttur, og er ein- 

þykkni hennar í þessum efnum ólastandi; jeg vil 

fá Andrjesi elskhuga hennar annað kvonfang, 

og reyna hvort mjer tekst að gipta hina guðhræðdu 

Soffíu honum Nikulási, þriðja syni Jóhann- 

esar heitins bróður þíns, sem er nokkrum vetr- 

um eldri. 

Við fórum svo að tala um annað; en jeg veit 

ekki hvernig jeg varð, það var allt í einu að jeg 

gjörðist áhyggjufullur, tók hinn gamli Albert 

skjótt eptir því, og fjekk þessi snögga breyting á 

skaplyndi mínu ei lítið á hann; en þar eð jeg 

annars vissi ekki hverju jeg skyldi um kenna, 

ljezt jeg hafa nokkurn höfuðverk; hann ljet mig 

þá ganga til hvílu í þeirri von, að mjer mundi 

bráðum batna. En jeg lá langt fram yfir mið- 

nætti, án þess að geta blundað, og í fáum orðum 
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"að segja, mjer gat ekki betur fundist, enn að 

hjarta mitt væri orðið gagntekið af ást til hinnar 

fögru og mætu Soffíu. þar á móti öfluðu þessi 

hins gamla Alberts orð: „Jeg vil reyna að gipta 

hina guðhræddu Soffíu honum Nikulási,“ mjer 

Megnustu áhyggju, því fyrst var það, að jeg sem 

Vesæll útlendingur hafði hina mestu orsök til að 

Vantreysta því, að jeg gæti náð ást Soffíu, og í 

annan stað gat jeg varla ætlað, að hinn gamli Al- 

bert tæki mig fram yfir Nikulás sonarson sinn. 

En þegar jeg hafði langa stund bylt mjer innan 

um rúmið og verið að hugsa um mína nýsprottnu 

ást, ásetti jeg mjer loks fyrir fullt og fast, að 

bregða skjótt við og láta að morgni snemma dags 

hinum hreinskilna velgjörðamanni mínum í ljósi 

alla hugsan mína, og biðja að því búnu Soffíu 

mjer til handa, ef það væri hans ráð. — Þegar 

hugsanir mínar voru þannig að flögta milli vonar 

og ótta, fjell jeg loks í svefn; var þó ímyndun- 

araflið að gjöra þeim það til ánægju, þessum hugs- 

unum, að sýna þeim í draumi hina fögru Soffíu, 

Svo að andi minn var, það eptir var næturinnar, 

allt af á tali við hana, og skemmti sjer bæði við 

hennar dáfríðu útvortis ásýnd og við hennar inn- 

Vortis ágætu sálargáfur. Nálægt döguninni vakn- 

aði jeg, en sofnaði skjótt aptur með þessari ósk, 

að mig mætti aptur dreyma hið sama; þótti mjer 

þá, að hún Salóme mín heitin, sem dó á eyjunni 

Bonair, koma inn í herbergið til mín og leiða 
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hina fögru Soffíu við hönd sjer, og fá benni 

með gleðibragði í hendur trúlofunarhringinn sinn, 

sem jeg hafði lagt í líkkistuna hjá henni, ganga 

þar eptir burt, og skilja Soffíu eptir við hlið 

mjer. því næst vaknaði jeg í öðru sinni, og með 

því morgunroðinn skein þegar inn um glugga 

mína, sem voru úr þunnu gagnsæru fiskroði, fór jeg 

hljóðlega á fætur, án þess að vekja hinn gamla 

Albert, gekk út í aldingarð hans hinn mikla, 

settist þar á grasbekk, sem hlaðinn var milli trjánna, 

gjörði morgunbæn mína; söng nokkra andlega sálma, 

tók þar næst ritspjald mitt, sem svikararnir höfðu skil- 

ið eptir í fötum mínum, ásamt fleiru smávegis, 0g 

ritaði á það þessar ástarvísur: 

ks 

Brjóst mitt er böndum reyrt ástar ; 

jeg bjóst ekki við þeim. 

' Trautt mun það hugur að hneigist 

jeg hratt fá að líta. 

Fagurt var frelsi, sem átti 

jeg fám stundum áður. 

Nú er það horfið úr húsum; 

það hefur mig kvaddann. 

2. 

Ætlir þú, ástríki drottinn! 

mig auman að gleðja, 

og ætlir mjer Eden hjer byggja 

að afstöðnum raunum, 

láti þá frelsun mig finna 
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þín forsjónin milda, 

og varðhaldið þetta hið þæga 

mjer þrautalaust verða. 

3. 

Kveiktu því brúðar í brjósti, 

sem brennheitt jeg unni, 

hugarins heiðvirðu ástar 

enn heitasta loga. 

Bættu mjer, alvaldil aptur 

það áður jeg missta ; 

hjarta míns særða þá sviðinn 

hinn sári mun batna. 

Jafnskjótt sem jeg var búinn að kveða skáld- 

mæli þessi, reyndi jeg nokkrum sinnum til að syngja 

Þau með alkunnu veraldlegu sönglagi, en vissi ekki af 

því, að jeg hafði eptirtektarsaman tilheyranda, þar 

Sem hinn kæri Albert var, fyrr enn hann klapp- 

aði á herðarnar á mjer, og mælti: „Getur það ver- 

ið, vinur minn! að þjer hafið nokkurt vantraust á 

hreinskilni minni, og leynið mig ástar yðar, sem er 

Þó vafalaust byggð á traustum grundvelli?“ Jeg 

fann fullvel, að þetta átti heima hjá mjer, tók jeg 

því að afsaka þögn mína hingað til, en sagði nú 

Satt og rjett frá öllu, er mjer lá á hjarta. „það er 

Sott, vinur minn!“ mælti hinn gamli Albert, „yður 

skal ekki verða neitað um hana Soffíu, en verið 

hjer ekki of bráðlátir; komið yður heldur í frekari 

kunningsskap við hana, og rannsakið skapferli beggja 

Ykkar; ef þið finnið þá, að þið munið geta fellt ykkur 
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við að búa æfilangt saman hjer á eyjunni, skal hún 

verða yður gefin. þó segi jeg yður fyrirfram, að 

þjer verðið eins og hinir fyrri tengdasynir mínir, 

að vinna dýran eið að því, að engan hlut, því síð- 

ar nokkurt barna minna, skulið þjer að eiginn þótta 

eður með leynd flytja burt frá eyju þessari, allt s70 

lengi jeg er á lífi.“ — „því næst“, mælti hann enn 

framar, „hefur andi guðs óefanlega blásið mjer Í 

brjóst sjerlegu fyrirtæki, sem jeg mundi ekki fá hitt 

nokkurn í heiminum færari enn yður til að fram-. 

kvæma.“ það var ekki einungis að jeg þakkaði hin- 

um ágæta Albert hans góðu orð, heldur lofaði einn- 

ig af fremsta megni að vilja gjöra hvað helzt hann 

mætti áskilja, bæði að vinna eiðinn og hvað annað. 

Hann óskaði því næst að jeg segði sjer enn þá 

einu sinni greinilega æfisögu mína, og varð jeg samd 

daginn við þeirri bón hans, og vildi svo til að jeg 

sagði þá meðal annars frá, að jeg í markverðum 

verzlunarstað nokkrum hefði komist í kynni við 

ýmsa menn, og þar á meðal við kaupmann nókk- 

urn, sem hefði líka nefnt sig Júlíus að auknafni; 

en þar eð jeg gat ekki gefið nokkra ljósari skýrslu 

um ætt hans eða uppruna, andvarpaði hinn kæri 

Albert út af því, og óskaði, að kaupmaður þessi 

væri sjer tengdur, eður jafnvel, ef til vildi, væri 

niðji bróður síns, sem hlyti nú eflaust að vera dá- 

inn. En jeg gat, eins og áður er sagt, hvorki sagt 

neitt um það, nje um ætt eða ástand kaupmanns 

þessa. Út af þessu tók hinn góði Albert Í 
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langri tölu að leiða mjer fyrir sjónir þá farsæld- 

ar stöðu, sem guð hafði sett hann og hans í á eyju 

bessari. Hið einasta, er angraði samvizku sína, sagði 

hann væri það, að hann og allir sínir hjer yrðu að 

Vera prestlausir, og hlytu því að vera án hinnar 

heilögu kvöldmáltíðar og annara andlegra gáfna. 

Og þar eð hjer væri fleira kvennkyns enn karlkyns, 

þá væri þar að auki æskilegt, að nokkrir iðnaðar - 

og lista-menn fengjust enn þá hingað, sem væri færir 

til að kvongast og mundi slíkt verða almennings heill 

til mikillar eflingar, og mörgum snauðum Norðurálfu- 

búa, sem naumast gæti annars haft ofan af fyrir 

sjer, til staklegrar ánægju. Og loksins óskaði 

hinn kæri Albert, að sjer mætti auðnast áður 

enn hann andaðist, að sjá einhvern ættmann sinn 

frá Norðurálfu, til að gefa honum nokkurn hluta 

sinna ótölulegu auðæfa; því, sagði hann, hvað gagn- 

ar slíkt ógrynni fjár mjer eða mínum á eyju þess- 

ári, fyrst vjer höfum ekki í hyggju að rækja kaup- 

Skap við nokkurn í heiminum? Og þó svo færi, að 

Síðar meir yrði tekið upp á að verzla hjer, geymir 

eyja þessi svo mikil auðæfi og gersemar Í skauti 

sínu, að það væri yfirfljótanlegt fyrir allt, sem, ef 

til vill, hafa þyrfti. Verið getur og, að ættmenn og 

niðjar bróður míns í Norðurálfu sjeu í þeim kring- 

Umstæðum, að þeir geti betur enn vjer varið slíkum 

fjársjóðum og hagnýtt þá; því skyldi jeg þá ekki 

Unna. þeim þess, sem vjer höfum ofurgnægð af og 

Setur verið osgtil skaða? Eða hvers vegna ætti jeg 
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með undirhyggjufullri og fjegirnislegri aðferð að 

geyma niðrí jörðunni rjett sem falda þá hluti, sem 

guð hefur skapað mönnunum til löglegra nota ?“ 

þegar hann hafði enn þá rætt lengi við mig 

um þetta mál, endaði hann loks með þessum ein- 

lægnisorðum: „Nú vitið þjer, Volfgang vinur minn Í 

um hvað mjer er hugað, og yðar eigin góða greind 

"getur tekið enn fleira fram, sem, ef til vill, gefur 

verið þörf á til að bæta kjör vor. Segið mjer því 

einlæglega, hvort þjer viljið takast ferð á hendur til 

Norðurálfu til að svala sinni mínu og samvizku Í 

greindum efnum, og þegar þjer eruð giptusamlega 

kominn hingað aptur úr þeirri för, hvort þjer viljið 

þá halda brullup yðar með Soffíu. Jeg vil gefa 

í peningum, gulli, silfri og dýrgripum tveggja til 

þriggja hundrað þúsund dala virði í ferðakostnað. 

það sem að öðru leyti þarf til ferðarinnar, getur 

fengist hjer; en síðar getum við rætt betur saman 

um hverjir með yður skuli vera og um fleira, því 

að mínum vilja skal ekkert barna minna stíga fæti 

á land í Norðurálfu.“ 

Jeg lofaði hinum góða Albert skjótt tryggð 

og hollustu í öllu, er hann af mjer krefðist, 0É 

batt það dýrustu fastmælum, „þar eð jeg hafði 

stöðuga von til þess, að guð mundi ekki láta för 

þessa verða mjer óhappasæla, sem væri einkanleg- 

ast gjörð honum til þjónkunar og heiðurs. Var 

því Davíð og hinir ættkvíslarfeðurnir kvaddir til 

ráðs í þessu efni, varð þá loks sú ráðagjörð meðal 
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Vor allra, að hið litla skip vort skyldi búa vel, og 

Davíð með 30 mönnum færa mig á því til eyj- 

árinnar St. Helenu, setja mig þar áland, og sigla 

*trax að því búnu aptur til Felsenborgar. 

Nær því allir hraustir menn á eyjunni störf- 

uðu nú öllum stundum að aðgjörð skipsins eptir 

"minni fyrirsögn, til að gjöra það haffært; en á með- 

an að stóð á þeim starfa, sætti jeg á aptni hverj- 

um tækifæris til að sitja mjer til skemmtunar á tali 

við hina fögru Soffíu, og svo kom loks, að jeg 

dirfðist að mæla til eigin orðs við hana. þar 

eð nú hinn ástkæri afi hennar hafði þegar mýkt 

málið, var bónorði mínu vel svarað; í stuttu máli 

að herma, opinberar festar fóru fram millum okkar, 

og það með svo dálegum kærleikum, að jeg fæ ei 

orðum að komið, og skyldi mærin sitja í festum unx 

jeg væri heim kominn úr Norðurálfuferðinni. 

Nálægt Mikkaelsdegi seinastliðið ár 1724 var 

skip vort alhúið, kallaði jeg skipið Dúfuna, og 

Setti á það hollenzka veifu. það var þegar búið 

Mægum forða og hverju, sem hafa þurfti. Hinn góði 

Davíð Júlíus, sem nú var hníginn á efri aldur, 

tn mörgum ungum manni röskari að líkamsburðum 

9g sálarþreki, gjörðist albúinn til að ganga á skip 

með menn sína, er til ferðarinnar voru valdir, vora 

það allt ungir menn vel vopnaðir, og vandi hann 

Þá við ýmsar íþróttir áður af stað varð farið, er 

honum fórst fimlega. þar eð nú á engu stóð nema 

mjer, ljet hinn gamli Albert, sem einmitt á þessum 
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tíma var kránkur í knjánum, mig koma að rekkju 

sinni, brýndi á ný ástúðlega fyrir mjer allt, sem jeg 

hafði lofað honum að framkvæma; jafnframt áminnti 

hann mig um að sýna guði hreinskilnislega og dyggi- 

lega þessa lofsverðu þjónkun, sem væri sjer og SÍR- 

um svo harla umvarðandi, og mundi guð eflaust 

tímanlega og eilíflega umbuna hana. Lagði jeg þá 

mína vinstri hönd á brjóst hans, en rjetti hina hægri 

upp til himins til guðs, og vann dýrann eið að því, 

að jeg skyldi ekki að eins leysa af hendi þær 3 

eyrindagjörðir, sem mjer voru á hendur faldar, 8V0 

vel sem auðið yrði, heldur og líka að gæta sjer- 

hvers, er horfa mætti til almennings heilla. Fjekk 

hann mjer svo brjefið, sem jeg ljet af hendi með 

innsigli fyrir við yður, Eberharð Júlíus minn! Í 

Amsterdam, sýndi mjer jafnframt í herbergi nokk- 

urt, hvar jeg mátti taka úr tunnu einni mikilli pen= 

inga, gull og gimsteina svo mikið sem jeg vildi. Í 

þessu íláti var meira enn 5 eða 6 gulltunna * virði. 

En jeg tók ekki meira af því, enn 30 hnetti af góðu 

gulli óhreinsuðu, vóg hver þeirra hjer um bil 10 

pund, og af spánverskum gull- og silfur- pening 

um tók jeg 50,000 dali, en af perlum og gimstein- 

um virði hálfrar gulltunnu. Jeg var svo forsjáll að 

geyma hina dýrmætustu gripi og hina stærri gull- 

pekinga næst mjer innanklæða í hagkvæmum linda 

og lika í nærfötum mínum, en gullhnettirnir voru 

brytjaðir í smátt og faldir í körfum, sem voru fyllt- 

1) 1 tunna gulls er 100,000 dalir. þýðandinn. 
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ar með allra beztu rúsínur.  Perlurnar geymdum við 

á sama hátt, en hina aðra gull- og silfurpeninga ljet 

Jeg í nokkra leðurpunga, og geymdi þá þannig, að 

til þeirra yrði náð þegar við þyrfti. Að vísu líkaði 

forföðurnum þessi háttsemi mín, en hann hjelt þó, 

að með svo fáum peningum gæti jeg ekki komið til 

leiðar öllu því, er áskilið væri. Þegar jeg þá leiddi 

honum fyrir sjónir, að ekki færi vel á því, að jeg 

kæmi aptur með fleiri skip enn eitt, og mjer væri þess 

utan einungis byrðarauki í ofurgnægð auðæfa og 

Þeninga, og að það gæti vakið illan grun, þá ljet 

hartn allt þetta vera falið hyggindum mínum. Fór- 

um vjer svo á skip, þegar vjer höfðum kvatt hið á- 

Stúðlegasta, var þáð hinn 2. d. októberm. 1724, og 

leiðbeindu oss þá þúsund heilla óskir eyjarbúa; und- 

um vjer upp segl og var þá slíkt hraðbyri, að Fel= 

Benbhorg var oss horfin fyrir sólarlag. 

Þegar þeir, sem voru sjónum óvanir, hötðu gold= 

ið honum hinn alþekkta ónotalega skatt (höfðu selt 

upp) og voru orðnir aptur albata, var það dagleg 

skemmtan vor á leiðinni, að jeg var að kenna skip= 

Verjum mínum betur og betur að færa sjer leiðar- 

Steininn og sjáfar-mynda brjefin rjettilega í nyt, 

Bem og annað, er á skipum við þyrfti, til þess að 

beir gætu þess auðveldara ratað aptur til Felsen- 

borgar, og gætu heldur áttað sig, ef að ofviðri 

Eða önnur áföll hitta þá. Að vísu hafði einkum 

hinn góði gamli Davíð, er jafnan stóð við stýrið, 

Og jafnvel fleiri, allgóða þekkingu á þeim efnum. 

24 
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þannig náðum vjer, án þess að rata í nokkra 

hættu, eyjunni St. Helenu fyr enn vjer höfðum 

ætlað, og hittum vjer þar fyrir yfir 20 ensk og 

hollenzk skip, er sum ætluðu til Austurindía, önn- 

ur vora komin þaðan og vildu ferðast heim. Var 

nú undir því komið fyrir mjer, að efna heit mitt, 

og þó jafnframt að láta ekki spyrjast það er 085 

bar að leyna, og oss öllum þótti mestu um varða. 

Jeg spann því upp alls konar líkindalegar sögu! 

og gjörði skipverjum þær fyrirfram kunnar; heppn- 

aðist mjer og, að láta þá alla, er gjörðu sjer far 

um, að spyrja að ferðum mínum, fara frá mjer Ó- 

fróða um þær. Meðal hinna hollenzku fann jég 

ekki einn einasta mann, er jeg þekkti; þar á móti 

bar enskann skipstjóra óvörum fyrir augu mjer, sem 

jeg hafði fyrir nokkrum árum síðan orðið lítið eitt 

til liðs á ferð til Vesturindía. Jeg gekk til fundar 

við hann; tók hann báðum höndum á móti mjer 06 

bauð hinn bezta beina. Eptir útliti mínu hjelt hann 

í fyrstu, að jeg eflaust mundi hafa ratað Í ógæfu 

og væri nú Í nauðum staddur; játaði jeg honum 

þá, að óhöpp nokkur hefðu svipt mig skipi mÍnU 

en þó enganveginn fje mínu öllu, heldur hefði jeg 

bjargað svo miklu, að jeg væri fær um, þegar jeg 

kæmi til Amsterdam, að búa skip að nýju. Gjörði 

hann sjer þá far um, að telja mig á, að ferðast 

með sjer til Java, hjet hann mjer miklum hag af 

þeirri ferð, og bráðlega yfirherradæmi á skipi nokkru 

Jeg þakkaði honum tilboðið, en bað þar á móti, 
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að hann vildi koma því svo, að einhver landsmanna 

hans ljeði mjer fyrir ríflega borgun, far á skipi sínu 

með fje mitt til fósturjarðar þeirra, því mjer væri 

Þegar kunnugt, að landsmenn mínir Hollendingarnir, 

gætu ei tekið við mjer og farangri mínum, því þeir 

Væru nú þegar ofhlaðnir af þeirra eiginn. Hinn góði 

maður var strax fús til þessa, og fylgdi mjer til 

skipstjóra nokkurs, er ei var síður skilvís enn hann 

Sjálfur, og urðum við bráðum sáttir um fararkaup- 

ið; flutti jeg svo fje mitt, er var í kerhöldum, ám- 

um og körfum, á skip hans, en ljet ættföðurinn 

Davíð með fólki sínu fara heimleiðis aptur (hafði 

hann ekki tekið neitt annað í skipið enn ferskt vatn) 

og bar jeg það fyrir við hina, að menn mínir þyrftu 

að sækja mikið af vörum til eyjarinnar Martin 

Vas, er væru þar grafnar niður og geymdar, og 

ættu þeir svo að sigla með þær til Hollands og 

hitta mig þar. Eptir því, sem jeg hefi síðan feng- 

ið að vita, tókst þeim heimleiðin til Felsenborg- 

ar eins giptusamlega eins: og hún hafði tekist til 

St. Helenu, og mættu engum farartálma. Allt 

eins gekk mjer hin ferðin eptir óskum; því þegar 

Jeg hafði beðið við eyjuna St. Helenu í 11 daga, * 

ljetti skipstjórinn akkerum og sigldi leiðar sinnar í 

för með 23 enskum og hollenzkum skipum.  Vind- 

Urinn virtist að vera oss tiltakanlega vinveittur, því 

vjer fengum ekki minnsta mótgust, höfðum ei held- 

Ur að óttast nokkurra óvina árásir, því skip vort 

Var undir vernd hinna skipanna. En þar eð jeg 

24' 
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hitti í Kanaríu kunnugan Hollending, sem vildi 

flytja mig með sjer til Amsterdam fyrir sann- 

gjarna borgun, og englendingurinn minn hlaut þess 

utan að dvelja þar um hríð til að gjöra að skipi 

sínu, þá borgaði jeg honum jafnvel meira enn á 

var skilið, að hann skyldi fá fyrir farið til Eng- 

lands, fór síðan fyrir margra hluta sakir harla 

ánægður á skip hjá Hollendingnum og kom hinn 10. 

d. febrúarm. með heilu og höldnu til Amsterdam. 

það er þó býsna eptirtakanlegt, að strax Í 

fyrsta veitingahúsi, hvar jeg ætlaði að ganga inn, 

og láta flytja þangað farangur minn, hitti jeg einn 

af morðingjaskálkunum, sem Jean le Grand til 

vilja hafði bundið mig og skilið eptir við eyjunð 

Felsenborg. Undir eins og skelmirinn þekkti 

mig, vildi hann laumast burt, þar eð samvizka 

hans sannfærði hann um, að hann ætti skilið að 

fá snöruna um hálsinn. þess vegna gekk jeg Í 

veginn fyrir hann, skellti aptur dyrunum og mælti í 

„Bíddu bróðir! við höfum fyrir 3 árum síðan eið 

rúmt það þekkt hver annan, megum því talast við. 

Hvernig stendur á? Hvað hefst Jean le Grand 

að? Hefur hann grætt mikið á sínu stolna skipi?“ 

„Æ, herra minn!“ ansaði bófi þessi, „skipið 0g 

allir þeir, sem á því voru, hafa fengið nóg“ 

samlega hegningu fyrir ótryggð sína; því skammt 

frá Madagascar sprakk skipið í sundur og sökk 

svo að Jean le Grand ásamt öllum skipverjum 

hlaut aumkunarlega að drukkna, nema einasta jeg 
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og 3 aðrir, sem vildum yður vel.“ Jeg mælti: 

„þú hefur þá líka viljað mjer vel.“ Hann svaraði í 

því hann fjell mjer til fóta: „Æ, herra minn! þó 

Jeg í einu atriði fremdi vonzku, var jeg þó sá, er 

einkanlegast hjálpaði tilað varna því, að þjer vær- 

uð drepnir, því það var yður ætlað af öllum banda- 

Mönnum, eins og þjer megið hæglega geta nærri.“ 

Jeg vissi að þessi strákur hafði að vísu verið 

heldur enn ekki vondur þrjótur, en þó ekki einn 

af þeim allra vestu; þess vegna, þar eð mjer líka 

flaug í hug Jósef og bræður hans, aumkaðist 

jeg yfir strákinn, svo að jeg lypti honum upp og 

mælti: „þú veist sjálfsagt, hver laun þín mundu 

Verða, ef jeg vildi á tilhlýðilegum stöðum klaga 

Þig fyrir vonzkuna, sem þú framdir á mjer, en 

Jeg fyrirgef þjer það allt saman af hjarta og munni, 

og óska jafnframt, að guð fyrirgefi þjer allar þær 

Syndir, sem þú framið hefur. þekktu guðs rjett- 

látu hegningu á þínum ógæfusömu meðbræðrum 

(ef þú annars lýgur ekki að mjer) og betraðu þig. 

Mjer hafið þjer ásett að gjöra íllt, en guð hefur 

snúið því til góðs, því nú á jeg fleiri eignir og 

Þeninga, enn jeg hefi átt nokkurn tíma áður. Tók 

Jeg þá úr sjóði mínum gullpening, sem var 20 

bjóðverskra dala virði, gaf honum hann og hjet að 

Sjöra honum meira gott, ef hann gæti komið þeim 

hingað, sem ásamt honum frelsuðust af skipinu, 

Sem fórst. Hinn nýendurlífgaði aumi syndari sýndi 

mjer nú aptur hina allra mestu auðmýkt og þakk- 
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látsemi, og hjet að færa mjer jafnvel áður kvöld 

væri komið 2 af greindum mönnum, væru það 

Filip Vilhjálmur HornogAdam Gorques;€n 

kvaðst ei vita hvað orðið væri af þeim þriðja, sem 

verið hefði Konráð Bellier; hjeldi þó, að hann 

hefði farið með skipi til hvalaveiða við Grænland. 

Mjer hafði ekki í hug dottið að þessi þrjótur 

hjeldi heit sín; og þó kom hann að áliðnu um 

daginn með þá tvo, Horn eg Gorques í her- 

bergi mín. Í því þeir litu mig, fjellu þeir um 

háls mjer, og vissu ekki hvernig þeir áttu að láta 

til að gefa Kl vitundar fögnuð sinn yfir því, að. 

jeg var á lífi. það var mjer heldur ekki lítil 

gleði að sjá þessa ráðvöndu menn, því mjer vár 

fullkunnugt, að þeir höfðu aldrei verið með í ráð- 

um hinna óguðlegu; einkum hafði jeg mikla gleði 

af að sjá nú Horn, hví jeg var fyrir nokkrum ár- 

um kunnugur því, að hann var hygginn, reyndur 

og hugaður maður. Hann hafði fyrir skemmstu 

fengið það starf, að vera lægsti yfirmaður á her- 

skipi, og var albúinn til nýrrar ferðar til Bata- 

víu. En jafnskjótt sem hann komst að því, að 

jeg hafði í ráði að búa skip og fara nýja ferð, 

lofaði hann að fá sig lausan á næsta degi og ráð- 

ast til mín. Jeg gaf hverjum þessara tveggja, 20 

dúkata, jafnskjótt sem hinn fyrsti leiði þrjótur Var 

farinn frá oss; en Horn, sem kom aptur til mín 

að 2 dögum liðnum, og ljet mig vita, að nú vært 

hann laus og liðugur til að þjóna mjer, Jjet Jég 
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nú fá í viðbót 50 dúkata í festarfje; gekk hann 

Svo með gleði til allra þeirra starfa, er jeg fjekk 

honum að sýsla. 

Jeg fjekk nú til leigu betra og hagkvæmara . 

húsnæði enn jeg áður hafði.  Peninga þá, sem 

Jeg hafði fyr meir lagt í bánkan, tók jeg að vísu 

€kki aptur, en gaf þó systkynum mínum ávísun 

upp á þá, og ljet þau um leið vita, að jeg væri 

Í Amsterdam; en gat þess jafnframt, að jeg 

hefði ekki í hyggju að dvelja þar lengi, heldur 

ætlaði að ferðast aptur til Austurindíanna og vera 

bar alla mína æfi; hvers vegna enginn skyldi ó- 

Maka sig þangað á minn fund, heldur að eins rita 

Mjer, hvernig ættfólki mínu liði. Horn fjekkjeg 

Perlurnar og nokkuð af óslegnu gulli í hendur 

til að fá skipti á því fyrir gangsilfur, og gaf jeg 

honum fyrir fyrirhöfnina hin ágætu Felsenborg- 

ar vínber honum tilgamans, og}fjekk hann drjúga 

Peninga fyrir þau. 

Þessu næst tók jeg að leitast fyrir að fá spón- 

hýtt skip, og þegar jeg hafði fengið það og goldið 

Peninga fyrir, gaf jeg skipinu nafnið: Hin trygga 

Paríg; en Horn ljet jeg fá uppteiknun yfir það 

hver áhöfn, og hvers konar fólk að á skipinu 

skyldi vera. Jafnvel þó jeg hefði engan illan grun 

á þessum skilvísa manni, hlaut hann þó að taka 

alla peninga, sem á þurfti að halda, hjá peninga 

kaupmanni nokkrum, sem var forn vinur minn og 

trúnaðarmaður; jeg hafði líka gjört hann að til- 
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-sjónarmanni yfir sýslun minni áður enn jeg fór til 

fæðingarstaðar yðar, Eberharð minn! en þang- 

að kom jeg hinn 6. dag maím. seinastl. En, guð 

minn góður! hvað ósköp jeg varð skelfdur, þegar 

jeg, jafnskjótt sem jeg spurði eptir hinum rík 

kaupmanni Júlíusi, fjekk að heyra þá raunafregn 

af veitingamanni mínum, að hann hefði þá fyrir 

fáum vikum orðið gjaldþrota og hefði hann ept- 

ir öllum líkindum ferðast til Austur - eða Vestur- 

indía. Jeg má svo að orði kveða, að hver 

maður, er sannaði sögu veitingamannsins, þegar 

jeg spurði framar um þetta, angraðist yfir óheppni 

þessa skilvísa kaupmanns, já, hinir helztu menn 

stóðu fast á því, að það hefði verið mikið glappa- 

skot og bráðræði af honum, að strjúka burt, þar 

eð öllum, sem áttu eitthvað hjá honum, var kunn- 

ugt um, að hann hafði ekki orðið gjaldþrota fyrir 

sakir fúllífis og ekki.af mótþróa, og því mundi 

einn og sjerhver hafa litið milt. á kringumstæður 

hans, og, ef til vildi, verið honum eitthvað innan“ 

handar til að koma honum úr kröggunum. Én 

hvað gátu nú allar þessar umtölur hjálpað mjer, 

þó þær annars væru góðar og áheyrilegar? Kaup“ 

maðurinn Júlíus var í burtu, og jeg gat ekkert, sem 

mjer kæmi að nokkru liði, frjett um fólk hans ann“ 

að enn það, að hann ætti einn einka son, sem væri 

á háskólanum í Leipzig. Tók jeg því blek 08 

penna og ritaði þessum stúdenti, sem mjer var sagð- 

ur vandaður maður, brjef til þess að reyna hvort 
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ieg fengi ei komist hjá að ferðast sjálfur til Leip- 

tig, heldur að mjer mætti með tilskrifi takast að 

fá af yður, Eberharð minn! að finna mig. Guð 

hefur verið sjálfur í verkinu með, og því heppn- 

aðist mjer það. Jeg setti yður og öllum, sem jeg 

vildi fá til ferðarinnar, mjög stuttann frest, jafnvel 

þó jeg hjeldi ekki að jeg mundi sigla svo skjótt frá 

Amsterdam, þó nú að allt gengi mjer að ósk- 

um. En til þess að gleyma því ekki, sem jeg 

bar mestu umhyggjuna fyrir, verð jeg að geta þess, 

að einn dag eptir það jeg hafði snætt dagverð, 

gekk jeg út að finna hinn elzta yfirmann hinnar 

andlegu stjettarinnar, sem þar var, til þess að biðja 

hann að vísa mjer á góðann og guðhræddann mann, 

Bem gæti verið skipsprestur; en með því hinn and- 

legi forstjóri var ekki heima, óg mjer var sagt, 

að jeg skyldi ekki koma til hans fyrri enn á næsta 

degi, tók jeg fyrir mig skemmtigöngu út fyrir bæ- 

inn um glæsilegann stíg; vildi þá svo til, að jeg 

leit þar svartklæddann mann, sem gekk á undan 

Mjer, og virtist vera Í djúpum hugsunum; jeg 

hvatti því sporið, og náði honum skjótt. þetta 

Var nú herra meistari Schmelzer, sem er. hjer 

nær staddur; og jafnvel þó jeg sæi manninn þá 

Í fyrsta sinn, þóttist jeg sjá á honum, að hann 

Væri andlegrar stjettar. Við heilsuðumst vinsam- 

lega, hvar næst jeg dirfðist að spyrja hann, hvort 

hann væri guðfræðingur? Hann játti því, og sagði 

um leið, að hann hefði verið kallaður til embætt- 
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is hjer Í bænum, en vegna ógæfu tilfellis, sem 

hefði hitt sig, væri hann kominn of seint. „Jeg 

spurði hann þá enn framar, hvort hann gæti ekki 

vísað mjer á vandaðan mann, sem vildi vera pröst- 

ur á skipi? Skipti hann þá litum og varð ekki 

skjótur til svars; enloks mælti hann mjög ógreini- 

lega: „Herra minn! jeg get vitnað til guðs, að nú 

um stundir þekki jeg hjer ekki einn einasta guðfræð- 

ing Í annars þjónustu („Candidatus Ministerii Theo- 

logiei“); því að vísu hefi jeg fyrir nokkrum árum 

síðan verið hier í bænum hjá kaupmanni nokkr- 

um, er heitir Júlíus, í þjónustu sem lærimeist= 

ari sonar hans; en þar eð jeg hefi dvalið hjá öðrum 

eptir það, og er nú fyrst kominn aptur fyrir 2 dög- 

um síðan, þótt til einkis sje, þá er mjer ókunnugt 

hvar nokkurn slíkan mann mætti vera að finna. 

Meðan hinn góði meistari herra Schmelzer 

ræddi þannig, fjekk jeg, að hugleiddri guðs undr- 

unarlegu forsjón, slíkan þokka á manninum, að jeg 

gat ekki bundist að spyrja hann framar, hvort 

hann sjálfur finndi enga fýsn hjá sjer til að þyggja 

prestsembætti á skipi, þegar jeg vildi gefa honum 

tvöfalt meira kaup enn annars væri venja að gefa 

slíkum? Hann svaraði: „Guð, sem þekkir hjarta 

mitt, skal vera mitt vitni til þess, að það er ekki 

fyrir tímanlegs ávinnings sakir að jeg sæki um að 

þjóna í hans víngarði. Þar eð jeg nú álít þá köll- 

un, er jeg nú fæ, nokkuð sjerlega, já, guðdómlega, 

þá vil jeg ekki hliðra mjer hjá því að hlýða henni ; 
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þó vil jeg ekki ganga að henni fyrri, enn tilhlýti- 

lega er búið að prófa hvort jeg er hæfur til þess, 

Og búið er að vígja mig til prests að helgum sit.“ 

Meðan hann mælti þessum orðum, vöknaði oss 

báðum um augun. Jeg rjetti honum því næst hönd- 

ina, og mælti að eins þetta: „það er nóg, herra 

minn! guð hefur hjálpað bæði yður og mjer; jeg 

bið yður því, að þjer einungis viljið fylgja mjer 

heim til mín, svo við fáum talast nákvæmlega við 

um þetta efni.“ Jafnskjótt sem vjer vorum heim 

komnir, hikaði jeg ekkert við að skýra honum 

satt og ljóst frá ástandi Felsenborgar manna; 

hlýddi hann á sögu mína með mestu furðu og full- 

Vissaði mig mikillega um, að fyrst svona væri á- 

statt, væri sjer því ljúfara að takast ferð á hend- 

ur til þess lands, og að hann ætlaði alls ekki að 

kvarta yfir því, þótt hann ætti að vera þar æfi- 

langt, ef sjer að eins auðnaðist að vera þeim litla 

kristna söfnuði þar til leiðbeiningar og honum til 

sáluhjálpar. Þegar hann var þessu næst búinn 

að segja mjer æfisögu sína, sætti jeg tækifæris til 

að spyrja hann að hinu og öðru, viðvíkjandi Frantz 

Martin Júlíusi kaupmanni og ætt hans; varð jeg 

þá þess vís, að herra meistari Schmelzer hefti 

frá 1716 til 1720 verið í hans þjónustu sem kennari 

barna hans, Eberharðs og Júlíönu Lovísu; 

Já, mjer til því meiri gleði kunni hann að segja frá 

öllum atburðum um það, þegar Steffán Júlíus 

Var hálshöggvinn í 30 ára stríðinu, og það með 
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sömu atvikum, sem jeg þegar hafði heyrt hinn mæta 

forföður Albert á Felsenborg segja frá þeim ; 

hann kunni og að leiða rök til þess, að Frantz 

Martin Júlíus var skilgetið barnabarn Steffáns 

í 3. lið; því Schmelzer kvaðst marg sinnis hafa 

heyrt Frantz Martin Júlíus, þegar hann hafi 

verið húsbóndi sinn, segja frá öllum atburðinum, 

eg myndi hann enn þá glöggt eptir því. 

Jeg sagði honum því næst í einlægni, að nú 

væru að eins fáir dagar síðan, að jeg hefti ritað 

brjef og látið þar innan í ávísunarskjal til ferða- 

peninga; hefði brjefið verið til hins unga Eber- 

harðar, sem jeg hefði sannfrjett að þá væri Í 

Leipzig, og hefði jeg beðið hann að finna mig 

í leiguhúsi mínu í Amsterdam. Jeg efaðist 08 

ekki um að hann mundi koma um jónsmessu leit- 

ið, en brigðist það, hlyti jeg að fara sjálfur til 

Leipzig til að leita hann uppi. Þegar vjer höfð- 

um fram á nótt setið á tali um hin áríðandi störf 

mín, og herra meistari Schmelzer hafði fengið 

meiri og meiri orsök til að dást að guðs sjerleg!! 

forsjón og handleiðslu, og hann hafði unnið mj€r 

eið að því, að hann skyldi ekki raska áformi sínu, 

heldur vilja trúlega fylgja mjer hvort jeg vildi til 

þess að efla guðs dýrð og margra sálna velferð, 

lögðum vjer oss til hvíldar; en árla næsta morg“ 

un gengum við hver með öðrum til hins elzta for- 

stjóra Í umdæmi hinnar andlegu stjettar. — Jafn- 

skjótt sem þessi sannguðhræddi maður fjekk að 
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vita eyrindi vort, ljet hann sækja 3 af embættis- 

bræðrum sínum, yfirheyrði svo og ljet þá líka yf- 

irheyra í návist minm herra meistara Schmel- 

Zer mjög ýtarlega í 4 stundir, og að því búnu, 

þar eð hann reyndist ágætlega lærður, vígði for- 

stjórinn hann reglulega til prests 2 dögum síðar 

opinberlega í kirkjunni. Við þessa heilögu athöfn 

komst jeg svo við af gleði og ánægju yfir þeim 

dýrmæta feng, er jeg hafði öðlast, að tárin streymdu 

Sífelt af augum mjer. En þegar öllu þessu var 

lokið, gaf jeg hinu andlega amti 200 spesíu dú- 

kata, og kirkjunni og fátækum annað eins, kvaddi 

svo í kærleikum hinn góða andlega herra, sem 

Óskati ogs þúsund faldrar giptu og blessunar til 

áforms vors og ferðar. 

Jeg hefði hjartans feginn viljað hafa herra 

Meista Schmelzer með mjer til Amsterdam; 

en þegar hann sárbað mig að lofa sjer að fara 

átur seinustu ferðina til ættjarðar sinnar, til þess 

að kveðja til fulls ættingja sína og góða vini, og 

til að ná sínum ágætu bókum, fjekk jeg honum 

1,000 dali í gulli, og ákvað jafnframt, hvenær og 

hvar hann ætti að finna mig í Amsterdam; og 

hefi jeg allt hingað til haft orsök til að þákka 

honum fyrir, hvað nákvæmlega hann ljet það 

standa heima. Á meðan fór jeg í hægðum mín- 

Um aptur til Amsterdam, og tók á leiðinni 

handlækninn Kramer, þá Litzberg, Plager, 

Harkert og hina iðnaðarmennina í mína þjón- 
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ustu, gaf sjerhverjum þeirra 5 frakkneska Louis 

d' Or! í festarfje, og sagði þeim hreint og beint, 

að jeg ætlaði að flytja þá til ágætrar og frjófsamr- 

ar eyjar, hvar þeir gætu haft ráðvandlega ofan af 

fyrir sjer með handiðnum sínum, og líka, ef þeir 

vildu, gipzt dáfríðum meyjum, sem þar væru. þó 

let jeg sjerhvern þeirra vinna mjer eið að því, 

að þeir hvorki í Amsterdam nje við skipsfólk 

á öðrum skipum ljetu neitt á þessu bera, því jé8 

hafði í hyggiu að fá einungis áreiðanlega og ágæta 

menn til eyjarinnar. Að vísu hafa 3 af þeim eptir 

á reynst svikarar, voru það: strigavefari, skóari 08 

sápugjörðarmaður, en svik þau verða þeir sjálfir 

að ábyrgjast fyrir guði og samvizku sinni, en jég 

hefi síðan hugleitt, að við þau svikabrögð hefijeg 

lítið misst, þar eð innbúar eyjar vorrar geta sjálfir 

gjört þessar handiðnir, þegar á liggur, þó þeim 

farist það ei eins vanalega úr hendi. 

Hinn 11. dag júním. kom jeg heill á hófi til 

Amsterdam með hina fengnu menn mína, sá jeg 

þá mjer til mikillar gleði, að hinn dyggi og holli 

Horn og Adam Gorques höfðu með umsjón 

hins ástkæra vinar míns G. v. B. peningakaup- 

manns komið skipinu með öllum tækjum í ágætt 

lag, já, enn betra, heldur enn jeg hafði búist við. 

Keypti jeg svo kvikfje og aðra hluti, er jeg æti 

aði mest varða að hingað kæmust. Sjerhver minna 

1) Einn Louis d' Ör (lesist: Lúí-dór) gildir nálægt 8 rð- 

í eilfurmynt. þýðandinn. 
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lista - og iðnaðarmanna fjekk svo mikið af pen- 

ingum, sem hann æskti, til að kaupa fyrir verk- 

færi og annað, er hafa þurfti; og þar hinn mæti 

Eberharð Júlíus kom til mín mjer til hins mesta 

fagnaðar fáum dögum síðar enn jeg kom til bæj- 

arins, fjekk hann líka nóg að starfa í nokkra daga 

samfleytt með að kaupa bækur og ýmsa þarflega 

hluti, eptir lista, er jeg ritaði og fjekk honum. 

Loksins hinn 24. dag júním. kom til mín seinasti 

Mmaðyrinn, sem mjer var þegar mjög farið að leið- 

ast eptir, en það var herra meistari Schmelzer, 

og þar eð Horn hafði þá fengið nægan fjölda 

bátsmanna og slíka, er ferðuðust með sjálfviljugir; 

kannaði jeg á næsta degi alla áhöfn á skipinu, 

Og virtist þá ekkert þurfa endurbótar vio. Eptir 

það hlaut allt fólkið að bíða í skipinu þangað til 

jeg kæmi. Kom jeg svo málefnum mínum í bezta 

lag við hið Austurindverska verzlunarfjelag, fjekk 

leiðar- verzlunar- og frelsisbrjef mín óhult, og gat 

Þannig, mót öllum líkindum, siglt frá Amster- 

dam um sama leitið, sem jeg hafði Óskað fyrir 

nokkrum mánuðum síðan. 

Við eyjuna Teneriffa láum vjer nokkra daga 

kyrrir til þess að gjöra wið skip vort eptir ofsaveður 

er vjer höfðum fengið, og til að búa oss út með 

fersk matvæli. þar brá jeg eitthvert kvöld Horn, 

Sem var herstjóri minn á eintal og mælti: „Heyrið, 

góði vinur minn! nú er orðið mál, að jeg láti yð- 

ur ljósi það, sem mjer býr í sinni, að jeg vil gjöra 



384 

yður að fjáðum manni, með þeim kostum, að þjef 

vinnið mjer dýrann eið að því, ekki að eins svo 

mikið, sem þörf gjörist, að þegja yfir leyndar“ 

málum þeim, er jeg annars vil ekki trúa nokkrum 

manni fyrir nema yður og hinum skilvísa Gor- 

ques, heldur og þar á ofan að fullnægja sann- 

gjarni kröfu, er jeg vil af yður heimta.“ Horn 

varð býsna forviða við þetta. En þegar jeg hafði 

endurtekið áminningu mína og jafnframt fullviss- 

að hann um það, að jeg vildi einkis af honum 

beiðast, sem væri syndsamlegt, ósanngjarnt eður 

ómögulegt, vann hann mjer dýrt særi. Mælti jeg 

þá enn framar: „Vitið það, vinur minn! jeg hef 

ekki í áformi að fara með til Austurindíanna, €n 

jeg vil láta flytja mig nú einhvern daginn í land, 

þar sem mjer er haganlegt, ásamt með mönnum 

þeim og vörum, sem jeg ákveð, en yður vil jeg 

gefa til arfs og eignar ekki að eins skipið, held- 

ur og allt það, sem því heyrir til, og gjöra yður 

í minn stað að skipstjóra og varnarmanni skips“ 

ins og hinna, sem eptir verða á því, þar eð jég 

í leiðar- og frelsisbrjefum mínum hefi til þess 

hógsamlegt vald og myndugleika frá höfuðsmönnum 

fyrir hinu Austurindverska verzlunarfjelagi. Hjer 

á móti áskil jeg einkis annars af yður enn þess, 

að þjer ei að eins látið Adam Gorpues, sem Í 

yðar stað skal vera herstjóri, fá sitt rjetta kaup, 

heldur þar á ofan þriðjung alls þess, er þjer græðr 

ið á þessari fyrstu ferð yðar, og að þjer, þegar 
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þjer komið aptur, sem vafalaust mun verða að 2 

Eða 3 árum liðnum, á heimleiðinni gefið yður til 

kynna með nokkrum fallbissuskotum einmitt á 

Þeim stað, er jeg vil nú verða settur á land, og 

að þjer að öðru leyti látið hvorki í Norðurálfu 

nje á nokkrum öðrum stað vita um heimkynni 

Mitt. 

Hinn góði Horn gat í fyrstu ekki gegnt 

mjer einu orði, og hafa ýmsar geðshræringar, sem 

kviknuðu í honum út af þessu, eflaust valdið því. 

En þegar jeg hafði skírt betur fyrir honum orð 

mín, og fengið honum í hendur registur yfir þá 

hluti, sem hann átti að færa mjer frá Austurin- 

díunum á heimleiðinni, vann hann enn einu sinni 

€ið að því, að hann skyldi fullnægja skilvíslega 

öllu því, er jeg beiddist; og þar á ofan þakkaði 

hann mjer svo alúðlega fyrir þessa ráðstöfun, að 

Jeg hafði enga orsök til að tortryggja trúmennsku 

hans og þakklátsemi. Jeg hefi líka þá von, að 

guð muni Játa hann verða hamingjudrjúgari enn 

Euðlausa ótætið hann Jean le Grand; og með 

Þessu móti getum vjer með Horns tilstyrk hæg- 

lega fengið frá Norðurálfu hvað eina, sem oss, ef 

til vill, vanhagar um framvegis, án þess sjerlega 

að þurfa að óttast nokkur svik eður vonzkubrögð. 

það er þegar orðið kunnugt, hvernig oss gekk 

ferðin að öðru leyti hingað; viljeg því, hvað sjálf- 

án mig snertir, geta þess að eins, að nú vona jeg 

að jeg hafi náð höfn minnar tímanlegu rósemi 0g 

25 
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farsældar, þar sem jeg hefi fundið aptur hinn ást- 

fólgna forföður, alla innbúana við sömu velfarnan 

sem áður, og mína ástkæru Soffíu trygga 08 

staðfasta; en nú, þar eð hinn kæri forfaðir, 08 

mín eigin góða samvizka, já, allar mínar fram- 

kvæmdir, sem tókust svo giptusamlega, vitna, að 

jeg hafi vel og skilvíslega leyst af hendi allt, €r 

jeg gjöra skyldi, vil jeg strengja þess heit, að jeg 

skal ekki án ýtrustu nauðsynja og mjög umvarð- 

andi atvika, fara hjeðan til annara landa; en vil 

þar á mot, ef það er guðs vilji, eyða því, sem 

eptir er lífdaganna í kyrð og ró með minni ást- 

fólgnu Soffíu. Vona jeg nú þess, að hinn góði 

forfaðir leyfi ljúflega, að herra meistari Sc hmel- 

ter vígi mig á sunnuðaginn kemur að liðinni = 

messugjörð saman við unnustu mína, og jeg verði 

þannig hinn fyrsti á eyju þessari, sem eptir kirkju“ 

legum siðum tengist konu sinni með handaálegg“ 

ingu þess, sem er reglulega vígður prestur.  „Gjör- 

ið sem yður líkar, minn ástkæri hjartans vinur 0g 

sonur,“ mælti forfaðirinn Albert þá, „því skilvísi 

yðar verðskuldar, að þjer þurfið ekki að sækja ED 

leyfi nokkurs eður skipun, því allir vita fyllilega, að 

þjer óttist guð og unnið oss öllum af heilum huga". 

Forfaðirinn lagði sína kröptugu blessun yfir hið 

tilkomanda hjónaband, og óskaði því til heilla og ham“ 

ingju; einnig óskuðum við herra meistari Sehmel 

1) Hjer hættir Volfgang að segja frá, en Eborhsrð 

Júlíus heldur áfram sögunni. þýðandinn. 
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Zer og jeg þessu næst herra Volfgang alúðlega 

til blessunar; en að því búnu ámældum vjer hon- 

"um Í gamni fyrir það, að hann hefði hvorki á leið- 

inni nje hingað til síðan við komum hjer, látið í ljósi 

við okkur nokkurt ávæni um, að hann væri í gipt- 

ingavændum og því síður sýnt oss kvonarefni sitt, 

og hefði þó mátt virðast eiga vel við, að geta þess 

"sem markverðugs hlutar, um leið að vjer fórum á 

"seinastliðnum miðvikudegi að skoða nýlendu Kristj- 

áns og byggð tengdaföður hans. Herra Volfgang 

hló að þessu og mælti: „það var ekki gjört í öðr- 

um tilgangi, vinir góðir! enn að gleðin skyldi allt 

Í einu verða því meiri. Hún unnusta mín ljet ekki 

Rjá gig á miðvikudaginn, og sama er orsökin til þess, 

að yður hefur ekki verið sagt, að nýja húsið, sem 

Yvjer sáum, var byggt handa mjer, á meðan jeg var 

Í burtu. En nú er svo undir búið, að þegar borð- 

að verður í dag, eigum vjer að hafa þá ánægju að 

sjá Kristján Júlíus tengdaföður minn og mína 

ástkærustu Soffíu við borðið.“ 

þegar herra Leonhard Volfgang, áður ver- 

andi skipstjóri, hafði þannig til fulls lyktað sögu 

Sína og komin var tíð til að snæða dagverð, komu 

þau Kristján Júlfus og Soffía dóttir hans til 

borts; höfðum við herra meistari Sehmelzer þá 
hina mestu orsök til að undrast yfir konunnar af- 

bragðs fegurð og ágætu skynsemi, og þótti herra 

Volfgang hafa mjög vel valið þar sem Sofffa var. 

Jafnskjótt sem búið var að snæða, fylgdust allir 

a5* 
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með herra meistara Schmelzer yfir bogsvalirnar, 

sem láu að Davíðs byggð, til þess, eptir sem áður 

var búið að kveða á, að heyra opinberlega trúar- 

játningu allra þeirra, sem að morgni vildu ganga 

til skripta, og daginn þar eptir til hinnar heilögu 

kvöldmáltíðar; urðum vjer þess þá vísir, oss til 

hinnar mestu ánægju, að ungir og gamlir voru á- 

gætlega vel að sjer í öllum höfuðatriðum kristi- 

legra trúarbragða. Þegar herra meistari Schmel- 

ver var mjög ýtarlega búinn að rannsaka og yfir- 

heyra alla og sjerhvern út af fyrir sig, sem var 

aði allt til sólarlags, staðfesti (confirmerede) hann 

þessi sín fyrstu skriptabörn með guðrækilegri 

bæn og lagði hönd í höfuð hverju einu; að því 

búnu fórum vjer með honum heim til Alberts- 

borgar. 

' Á næsta degi, sem var laugardagurinn næst- 

ur fyrir jólaföstu, fór herra meistari Schmelzer 

um hádegisbilið í hinn fagra laufskála, sem var Á 

bogsvölunum neðan undir Alberts hæðinni við 

Davíðs byggð, og hafti verið gjörður hjá sam- 

grónum trjám, er þar höfðu verið plöntað; tók 

hann þar á móti þeim, er skriptast áttu um dag 

inn.  Forfaðirinn Albert var hinn fyrsti, seim Í 

helgum ótta og með heitum tárum kom fram fyrir 

hann til að gjöra sína synda játningu. því næst 

kom Albert son hans, þá Davíð Júlíus, Þá 

herra Volfgang með Soffíu unnustu sína, Þá 

jeg, Eberharð Júlíus og þeir, sem voru komn- 
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ir með frá Norðurálfu, þá söfnuðurinn frá Al-. 

berts og Davíðs byggðum, allir, sem vorn 14 

ára og eldri. 

Þessi heilaga athöfn varaði fram á nótt, því 

Presturinn var mjög lengi að skripta hverjum ein- 

um, og hafði svo gengið að sjer, að vjer vorum 

hálfhræddir um, að hann yrði ekki fær um að 

messa daginn eptir. En guð styrkti hann kröpt- 

uglega eptir ósk vorri, því þegar kom fyrsti sunnu- 

dagur í jólaföstu, og hið nyja kirkju-ár var boðað 

innbúum eyjarinnar með 6 fallbissuskotum, og þeir 

höfðu komið saman á hinum venjulega stað, hjelt 

herra meistari Schemelzer mjög svo lærdóms-. 

ríka ræðu yfir þess dags guðspjall, sem hljóðar 

um frelsarans innreið til Jerúsalem. Hinn venju- 

legi inngangur var tekinn úr sálm. 118, v. 24.: 

Þessi er sá dagur, sem drottinn gjörði, 

fögnum og verum glaðir í honum. Hann 

talaði í skíringunni bæði um orsakirnar, vegna 

hvers að eyjarbúarnir ættu að fagna, og einnig 

um þá andlegu gleði, er þeir ættu að hafa af prje= 

dikun guðs orða og öðrum sáluhjálpar  meðölum, 

Sem hjeðan í frá skyldi verða þeim ríkuglega 

kynnt og veitt. Í hinum sjerdeilislega inngangi 

lagði hann út af þessum orðum Esai. 69, v. 11.: 

Segið Síonsdóttur, o. s. frv. og sýndi í skír= 

ingunni, að innbúar eyjarinnar væru líka (eins 

Og aðrir menn í heiminum) Síons andleg dóttir, 

og kæmi Kristur nú til hennar með sínu heilaga 
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orði og sakramentum. því næst sýndi hann af 

guðspjallinu: 

Hina fagnaðarfullu Síons dóttur. 

I. Yfir hverju fagnaði hún? 

a, Yfir innreið dýrðarinnar konungs, 

Jesú Krists. 

t, Yfir því góða, er hún skyldi öðl- 

ast hjá honum. Út af orðunum: Sjá, 

þinn konungur, o. s. fry. 

HM. Hvernig fagnaði hún? 

a, í sannleika. 

$, hjartanlega. 

Þegar hann hafði ágætlega ÞAÐ allt þetta, gefið 

oss ýmsar nytsamar hugvekjur og áminningar og 

þannig lyktað ræðuna, var sunginn sálmurinn: 

Hærsta hjálpræðis fögnuðil. því næst vígði herra 

meistari Schmelzer brauðið, sem lá í gullskál, 

og svo vínið, er var í stóru drykkjarkeri af gulli, 

er tilhlýðilega var sett þar, tók hann svo eitt brauð 

í hönd sjer og sagði: „Krossfesti frelsari minn! jeg 

meðtek nú af þínum, að vísu ósýnilegu höndum 

þinn sanna líkama, og er þess fullviss, að þú, 

*) Í dönsku sögubókinni er mpphafið á sálminum þannig“ 

Gott sey Danck durch alle Welt, og er hann Í þjóð- 

vorskri sálmabók, er jeg á, en með þessu upphafi: Got 

sey Dank in aller Welt, og sjálfsagt mun það vera 

sami sálmurinn, því þetta er pálmadags sálmur; þar á mót 

er íslenzki Grallarasálmurinn, sem jeg hef tekið, naumast 

hinn sami, þó er hann líkur hinum að innihaldinu. 

þýðandinn. 
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eptir nærverandi ásigkomulagi hafir mig undan þeg- 

inn venjulegum siðum þinnar evangelisku lútersku 

kirkju í því, að jeg veiti mjer hann sjálfur, en álítir 

mitt hjarta og hugskot, sem er þjer fórnað. þinn 

allra helgasti líkami verði hvorki mjer nje nokkrum 

til ásteytingar, heldur styrki mig og viðhaldi mjer, 

Í sannri og hreinni trú til eilífs lífs. Amen“. 

því næst tók hann og át hinn blessaða lík- 

ama, og sagði strax á eptir: ð þessari sömu trú 

og von meðtek jeg, ó Jesú! af þínum ósýnilegu 

höndum þitt sanna blóð, sem þú hefur úthelt 

fyrir mig á krossins altari, það styrki mig og við- 

haldi mjer í sannri trú til eilífs lífs. Amen“. Tók 

hann svo hið blessaða vín tilsín, fjell að því búnu 

á knje og bað fyrir sjálfum sjer; því næst deildi 

hann hinni heilögu kvöldmáltíð öllum þeim út, er: 

Skriptast höfðu daginn áður, og lyktaði að því 

búnu hámessuna eins og siður er til í lútersku 

kirkjunni. 

Um daginn að áliðnu, eptir að vjer höfðum 

allir snætt að austurlanda sið, sitjandi á grænni 

Jörðu við útbreidda ábreiðu og hrært oss eptir á 

lítið eitt, var haldin embættisgjörð í öðru sinni, 

og að henni lokinni voru þau herra Volfgang 

og Soffía gefin saman í hjónaband, og tvíburar: 

af Larsens ættkvísl skírðir, og er þess getið Í' 

VI. ættartölutöflunni. þannig var allt lyktað með. 

lofsöngnum: Herra guð! þig heiðrum vjer. Herra 

Litrberg og jeg skutum með leyfi forföðursins 
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12 skot af fallbissunum, sem láu á Alberts hæð- 

inni, og þar eð herra Volfgang hafði látið á 

sjer skilja, að hann hinn 2. d. janúarmán. næsta 

árs ætlaði — ef guð lofaði — að halda öllum eyj- 

arbúum fagnaðarhátíð í minningu brúðkaups sín8, 

snjeru allir heim til sín, ánægðir í andlegan 08 

líkamlegan máta. 

Herra meistari Sehmelzer hafði þegar kveð- 

ið á, að söfnuðirnir úr Steffáns, Larsens Og 

Jóhannesar byggðum skyldu hinn annan sunnu- 

dag í jólaföstu, söfnuðirnir úr Kristófers 08 

Hróbjartar byggðum hinn 3. sunnudag í jóla- 

föstu, og loksins söfnuðirnir úr Kristjáns og 

Schimmers byggðum hinn 4. sunnudag í jóla- 

föstu ganga til guðs borðs, með því móti að sjer- 

hver söfnuður vildi tilhlýðilega koma saman í vik- 

unni áður, og eins og formenn þeirra, innbúar 

Alberts og Davíðs byggða, láta segja sjer til 

í barnalærdómnum. þar eð allir ljetu brennandi 

girnd til þess í ljósi, rækti þessi árvakri kenni- 

maður embætti sitt trúlega á hverjum degi, en 

vjer hinir ljetum það vera vora allrakærustu iðju, 

að flýta kirkjubyggingunni af öllu megni, og var 

forfaðirinn Albert ætíð nálægur við hana, 08 

vann hvað hann orkaði að því, að flytja að bygg- 

ingarefni, og varð með engu móti fengið af hon- 

um að hlífa sjer, þó vjer margbeiddum hann þess, 

þar eð hann væri orðinn háaldraður. 

Einu sinni um morgun, þegar herra meistari 
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Schmelzer leit yfir starf vort, datt honum í hug, 

að vjer hefðum gleymt, að setja á undirstöðusteininn, 

eins og siður ertilog eptirkomendunum til ánægju, 

nokkrar skýrslur. þar eð forfaðirinn svaraði, að 

Þetta væri enn ekki tm seinan, því strax mætti 

leggja annan holaðan stein ofan á þann, sem þeg- 

ar var lagður, og hann sagði jafnskjótt börnum 

Sínum fyrir í þessu efni hvað gjöra skyldi; samdi 

herra meistari Schmelzer málsgrein, er rituð 

var á latinska, þjóðverska og enska tungu, og því 

næst mótuð með vaxi á holaða undirstöðusteininn. 

(Hún hljóðar á íslenzku hjer um bil þannig): 

Sannur dýrkari ens sanna guðs 

Al BER Riis LÍ 08 

árið Kristí eptir fæðing 

1725, 

hinn 18. dag nóvembermánaðar, 

hyrningarstein þenna hefur lagðan, 

Styður hann og styðja skal hann 

kirkju þá, er þrennum guði 

vígð er rjett, að vanda helgum; 

húsið it helga himneskra sauða; 

aðsetursstaðinn ókrenkjanlega 

hinna sannhelgu sakramenta, 

skírnar Krists og kvöldmáltíbar, 

og óbifanlegt sæti orða guðs. 
* 

* * 

Á meðan heimur er við líði 

skal ætíð standa þetta hús 
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í traustum friði, tign og prýti; 

í trú, sem kenndi vor Jesús, 

:,t með lærdóms rökum heyrast hjer 

æ hvernig manni ganga ber. :,: 

Herra Volfgang flutti sig með unnustu 

sinni Í hið nýja hús, sem var byggt í byggðarlagi 

Kristjáns; en ljet ekki flytja þangað nema hið 

nauðsynlegasta af innanstokks munum sínum, €n 

ljet hitt vera í hinni rúmgóðu Albertsborg Í 

geymslu forföðursins. Lista- og iðnaðarmenn þeir, 

er vjer höfðum flutt hingað ljetu einnig í ljósi 

löngun sína til að fá að vita, hvar þeir, hver um 

sig, mættu hafa verksmiðjur sínar; var þá haldin 

samkoma um það, hvort betra væri, að byggja 

handa þeim öllum nýlendu, eða skipta þeim niður 

á nýbýlin, sem þegar voru byggð; og ályktunin 

varð sú, að með því nú væri verið að byggja 

kirkjuna, væri ekki ráðlegt að hafa á meðan aðra 

byggingu í takinu, og því skyldi skipta iðnaðar- 

mönnunum á þá staði, sem hentast væri að hafa 

sjerhvern þeirra. þetta þótti þeim öllum bezt 

fara; og með því herra Volfgang hafði fengið 

hjá forföðurnum takmarkalaust vald til að haga 

þessu að eigin vild, var hinum nýkomnu Norður- 

álfumönnum skipt niður á þann hátt, að herra 

Litzberg, sem var mælingarfræðimaður, skyldi 

eiga heima í Kristjáns byggðarlagi hjá herrá 

Volfgang, hinn duglegi lækni herra Kramer í 

Alberts byggðarlagi, herra Plager og járnsmið- 
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urinn Pjetur Morgenthal í Larsens byggð- 

arlagi, kögurvefarinn Harkert í Hróbjarts 

byggðarlagi, Schreiner, sem var leirkerasmiður, 

hafði sett byggð efna hjá leirnum í Davíðs byggð- 

arlagi, Wetterling 'klæðavefari í Kristófers 

byggðarlagi, Kleemann pappírsmylnari í byggð- 

arlagi Jóhannesar, rennarinn Herlich og beik- 

irinn Johan Melchior Garbe í byggðarlagi. 

Sehimmers, snikkarinn Lademann og mylnu- 

Maðurinn Filip Krátzer í Steffáns byggð- 

arlagi. F 

Þannig voru einungis herra meistari Schmel- 

Zer og jeg, Eberharð Júlíus, einir eptir hjá 

Alberti forföður á Albertsborg hans, er svo 

Var kölluð, og hafði hann þar allajafna hjá sjer 

$ drengi og 4 stúlkur til þjónustu. Herra meist- 

ari Schmelzer og herra Volfgang áminntu 

Norðurálfumennina, sem skipt var niður, að haga 

Sjer guðrækilega og sómalega meðal nábúa sinna, 

Sem væru allir vandaðir menn, og jafnframt brýndu 

Þeir fyrir þeim, að ef þeir hefðu í ráði að ílengj- 

ast á eyju þessari, þá mætti sjerhver þeirra leita 

Sjer þar kvonfangs; en hver sá, sem ekki gæti 

fest hjer yndi, skyldi varast alla lausung og flang- 

ur, en eiga víst að verða, að 2 eða 3 Árum liðn- 

um sendir aptur til Amsterdam, og þá fá 2,000 

dali að gjöf, — Allir lofuðu þá statt og stöðugt 

forföðurnum Albert, herra meistara Sehmelrer, 

Sem sálusorgara þeirra, og herra Volfgang, sem 
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á líkamlegan hátt hafði alið önn fyrir þeim, að 

hegða sjer skilvíslega og eins og kristnum sómir, 

og stunda störf sín án leiðinda, guði til heiðurs 08 

til almennings þarfa, og að öðru leyti að viður- 

konna forföðurinn Albert, herra Volfgang 08 

herra meistara Schmelzer sem sín rjettu yfr- 

völd í andlegum og veraldlegum sökum, og gi 

þeim einhver yfirsjón, þá ættu þeir að vera undir 

gefnir þeirra áminningu og tilhlýðilegu refsingum- 

Hvað framferði þeirra og kvonfang seinna 

meir snertir, skal forvitni hins góðfúsa lesara Í 

því efni verða svalað svo vel, sem auðið er, í öðr- 

um hluta af þessum Felsenborgarsögtm- 

Hjer get jeg þess að eins, að á yfirstandandi ári 

1725 hinn 11. d. desemberm., hjeldu allir eyjar“ 

búar allt til sólarlags heilagan hinn þriðja mikla 

föstu- og bænadag, sem forfaðirinn Albert stipi“ 

aði fyrir 78 árum síðan, lagði þá herra meistari 

Schmelzer Í tveimur staklega huggunarríkum 08 

hjartnæmum ræðum út af hinum 116. sálmi. Ætt 

kvíslirnar, sem ekki voru búnar að vera til guðs 

. borðs, gengu það með hinni mestu guðrækni þá 

sunnuðaga, er til þess höfðu verið ákvarðaðir og 

fyrri er um getið. því næst var jólahátíðin haldin 

meb gleði og guðrækni árið 1725. 
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29. kapítuli. 

Hjer greinir frá húsvitjunum þeim, er gjórðar 

voru á Felsenborg og áður er á minnst. 
(Eberharð Júlíus segir frá). 

1. húsvitjan. 

Að lokinni bænagjörð um morguninn fórum 

við að heiman; sátum við fjórir, forfaðirinn, prest- 

úrinn, Volfgang og jeg á snotrum vagni, og 

Voru 4tamdir hirtir fyrir honum; hitt fólkið, sem 

að gamni sínu varð samferða, var gangandi. Byggð- 

arlagið, sem vjer vitjuðum um þenna dag, var 

kallað Alberts byggð, var hún hin fyrsta og 

Næsta og var rjett fyrir neðan Albertsborg í 

Norður þaðan, á milli hinna 2. bogsvala, sem byggð- 

ar höfðu verið, var þar 21 bær, vel byggðar 

kornhlöður, aldingarðar og hús handa lifandi pen- 

ingi, þó var fjenaðurinn ekki annað enn fásjeðir 

hafrar, geitur og tamdir hirtir. þar var á allri 

hússtjórn hin bezta tilhögun, því fullrosknu karl- 

Mennirnir voru á ökrunum við störf sín, en hálf- 

Vaxna fólkið gætti barnanna; gengum vjer svo 

út á ekrurnar, og var þar hver maður við verk 

sitt í óógkappi; fór þar allt vel fram; um mið- 

degisbilið kom allt fólkið kringum oss, fylgdi 083 

heim til sín og gaf oss nóg að borða, svo fylgdu 

Margir oss heim aptur.  Volfgang gaf þessum 

ættlegg 20 hiflfur, 20 sálma- og bænabækur auk 

ánnara nytsamlegra hluta, og einnig leikfang handa 
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börnunum, og sagði um leið, að ef eitthvert þeirra 

fengi ekkert, þá skyldi sækja nokkuð heim til sín 

handa því. Seinast um kvöldið, þegar búið var 

að lesa kvöldlestur, gengu allir til rekkju eptir að 

forfaðirinn hafði lokið að segja frá 1. hluta æf- 

sögu sinnar. 

2. húsvitjan. 

Strax að morgni að sungnum tíðum og eptir 

að búið var að taka morgunverð, hjeldum vjer á 

kreik eins og fyrri daginn og fórum yfir skemmti- 

"legan stig, er lá í boga, til Davíðs byggðar, voru 

þar 12 harla rúmgótir bæir með fögrum aldin- 

görðum hjá, kornhlöðum og  fjenaðarhúsum; allt 

--sýndi þar, að innbúar voru starfsamir, því akrar 

"þeirra voru vel yrktir, enda var þar allt fólk að vínnu. 

Líka er þess að geta, að vjer hittum þar skóarð 

er voru að gjöra hvers dags skó úr sjódýraskinn- 

um handa eyjarbúum og einnig spariskó úr bjarta- 

og hindaskinnum, er þeir seldu fyrir ýmislegt 

sem þeir þurftu við. Í kringum ekrurnar fann 

jeg bezta kalkleir og gryfju með lími Í, og varð 

leirkerasmiðurinn Nikulás Schreiner, er VÍ?f 

höfðum flutt með oss til eyjarinnar, því harla fer 

inn, og beiddist leyfis til að mega strax á næsta 

degi taka að byggja sjer þar hentuga verksmiðji. 

Landamerki þessa byggðarlags var fljótið, sem fell- 

ur í vesturátt gegnum björgin í sjóinn.  Skóginn 

höfðu þessir nýlendumenn til jafna við nábúa sÍnð, 
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en þar á móti urðu hvorirtveggju að gæta sjáfar- 

siðunnar, er horfði gagnvart norðri; og var neð- 

an undir sjálfum hömrunum byggt hentugt varð- 

hús, gátu menn sofið þar um vetrartíman og haft 

eld hjá sjer.  Volfgang, jeg og nokkrir aðrir 

vorum svo forvitnir, að við klyfruðum upp hinn 

mjóa stig, er lá upp á björgin, og fundum að þar 

á efstu hæðinni höfðu verið settar 4 fallbissur úr 

málmi, var þar hjá lítið og laglegt varðhús handa 

2 mönnum höggvið inn í klettinn; mátti þar eld 

inni hafa og einnig vera þar um vetrar tíma. Hurð 

var þar einnig, er draga mátti upp og hleypa nið- 

ur eins og hver vildi, huldi hún hinn litla og mjóa 

stig, sem ganga mátti ofan í fjöruna tilsjáfar; öðru- 

meginn við hurðina voru tvö öflug vindutrje og 

varð á dag hæglega undið þar upp og niður meir 

enn 1,250 vætta þungi. þaðan var yfrið skemmti- 

legt að horfa ofan á sandrifin og út á hafið og 

Yfir fjörðinn, er var á vinstri hönd, en oss virt- 

ist áhætta mikil að fara inn á þann fjörð. Af 

Þessari hæð mátti og sjá næstum yfir þessa vora 

Paradís. Þegar vjer vorum búnir að dvelja á hæð- 

um þessum góða stund, fórum vjer ofan aptur, 

gekk oss það slisalaust; hittum vjer þá forföður 

Vorn og prestinn hjá konu nokkurri, er lá í barns- 

nauð; fæddi hún litlu síðar meybarn, er prestur- 

inn strax skírði, en Volfgang, jeg og hin næsta 

Mábýliskona vorum guðfeðgin, þetta var! hið:fyrsta 

barn, er af presti var skírt á eyjunni; það var 
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mefnt Eberhardfna María. Að því búnu 

veitti faðir barnsins oss vín, hveitibrauð og ljúf- 

fenga ávexti; fórum vjer svo um sólsetur ánægð“ 

ir heim til Albertsborgar. Á presti vorum lá 

vel, af því honum hafði gefist tækifæri til að fremja 

opinbera guðsþjónustugjörð, og það gladdi einnig 

forföður vorn. Volfgang sendi sama kvöldið 

þessu smábarni 12 álnir af fínu ljerepti, 4 álnir 

kattúns og svæfil fullan með gæsadún, einnig sendi 

hann sængurkonunni ýmislegt hjartastyrkjandi 08 

hagkvæmt handa henni; og öllum söfnuðinum sendi 

hann gjöf þá, er hann hafði ætlað honum, voru það 

10 biflíur og 20 sálma- og bænabækur. En að loknu 

dagsverki voru og að snæðdum kvöldverði byrjaði 

forfaðir vor annan hluta æfisögu sinnar. 

3. húsvitjan. 

Þriðja daginn var farið til Steffáns byggða; 

voru þar 15 býli með kornhlöðum og fjenaðarhús- 

um, en af bæjunum voru að eins 11 nýir. Um- 

hverfis byggðarlag þetta voru fagrir aldingarðar, 

en í gegnum það rann tær lækur, sem kom úr 

hinu stóra vatni og frá málmfjöllunum; en í þeim 

mátti á vissum tímum safna heilmikla af gull 

sandi, og gáfu þessir nýlendubúar oss nærfelt fulla 

hatta vora af honum. Stærstu sandkornin vor“ 

í lögun €ins og hveitikorn. þessum auð vor“ 

þeir vanir að safna eins og nokkurs konar eigi“ 

legum hlut, en möttu hann þó miklu minna €n? 
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Vjer, sem nýkomnir vorum. Herra Plager, sem 

fór nokkrum dögum síðar að reyna á allar lundir 

hvernig þessi sandur væri, sagði hann vera fullt- 

eins góðan og jafnvel fínni enn hið ungverska gull 

Í Norðurálfu. Vjer gengum upp á austurbjörgin, 

sýndi forfaðirinn oss þaðan, hvar fyrrum hefði 

verið hentug uppganga beggja megin fljótsins upp 

á eyjuna; en fyrir nokkrum árum síðan hefði 

klettur mikill losnað úr bjarginu hjá uppgöng- 

unni, fallið þar niður og byrgt hana, og er þess 

getið í æfisögu hans, þar sem segir frá afdrifum 

Amíasar. Oss þótti fallegt og þó fásjeð, hvern- 

ig stærri kvísl fljótsins fossaði hjer með miklu 

afli og víða ofan á milli klettanna nokkurra álna 

hátt. Skammt frá fljóti þessu sáum við hið mark- 

Verða saltfjall, er mjög var oss þarflegt, því í 

Eryfjum þeim, er gjörðar höfðu verið inn í það, var 

hið ágætasta steinsalt, og nálægt 100 fetum það- 

an voru oss sýnd 4 ker eða grafir, sem var Í hinn 

beiskasti lögur til saltgjörðar, sökktu innbúar, sem 

vildu fá staklega gott salt, íláti þar ofan í, ljetu 

Yatnið þorna upp móti sólunni og sópuðu svo 

Saman hreinasta saltinu, er eptir varð á botnin- 

um, og höfðu það sjer til nota, en hversdagslega 

hotuðn þeir hið bezta af steinsaltinu. Á þessu 

Bvæði var einnig mjög ágætt vínfjall, og báru 

innbúarnir fram fyrir oss til smekks nokkuð af 

þess gróða auk annarar góðrar fæðu. Breið braut 

hafði verið höggvin gegnum skóginn, svo að frá 

“ 26 
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Albertsborg mátti hæglega sjá í vesturátt varð- 

húsið, er stóð neðan undir klettunum. þar var og efst 

á klettabeltinu annað varðhúsið, höggvið inn í stein- 

inn, en þar eð vegurinn þangað var slæmur 08 

örðugur, gengum vjer þangað ekki í það sinn; 

þaðan var heldur ekki annað að sjá, enn til vest- 

urs þverhníft bjarg í sjó niður. Þegar vjer vor- 

um þannig búnir að dvelja þar tvo þriðjunga dags- 

ins, snjerum vjer aptur heimleiðis, skoðuðum um 

leið kirkjusmíðið, og sáum þar þá merki til kapp- 

samlegrar atorku, eins og við var að búast, og þó 

meiri enn líkindi voru til, að verkamennirnir hefðu 

fengið af kastað, því ekki að eins var búið að flytja 

þangað heilmikið grjót, kalk og leir, heldur vár 

langt komið að grafa fyrir grundvellinum. þegar 

vjer vorum að gleðja oss yfir hvað mikið var orðið 

ágengt, var kominn tími til að halda heim og snæða 

kvöldverð, hvað vjer og gjörðum. 

4. húsvitjan. 

Næstkomandi fimmtudag, sem var hinn 22. 

nóvember, fórum við strax við sólar uppkomu ásamt 

með forföðurnum á leið til Larsens nýlendu; 

voru þar 9 bæir og vel byrgðir með öllu, er hafa 

þurfti. Jafnvel þó þetta væri minnsta nýlendan 

og hin mannfæsta, var þó öll hússtjórn þar með 

„ bezta skipulagi, og öll tilhögun óaðfinnanleg. Byggð“ 

armenn voru Í ákafa að hyrða um garða sína, sáð- 

lönd og einkum hina ágætu vínviðar - ávexti, af 
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hverjum mikill fjöldi var plantaður á vínfjöllun- 

um þar í landareigninni; var þó 9.eða 10 vikur 

til hinnar venjulegu vínuppskeru, en kornuppskeru- 

tíminn var í nánd. Herra Litzberg og Pla- 

Ser grófu inn í fjöllin og fundu þar ýmsar steina- 

tegundir, er virtust að hafa að geyma blending af 

€ir og silfri; þær reyndust líka eptir á áðrvera stak- 

lega dýrmætar. þegar innbúarnir höfðu veitt oss 

bezta vín, góðan mat og ávexti, og vjer höfðum 

Sefið þeim, eins og hinum söfnuðunum, er vjer 

höfðum komið til, 10 biflíur, 20 sálma- og bæna- 

bækur og margskonar aðra þarflega hluti handa 

beim yngri og eldri, komum vjer aptur í tækan 

tíma heim til Albertsborgar, fundum kirkju- 

Smiðina, dvöldum hjá þeim eina stund og borðuð- 

um svo kvöldverð. 

5. húsvitjan. 

Sólin, sem aptur upp rann og allt endurlífgar, 

benti oss til þess, að rismál væru komin; fórum 

vjer því á fætur, söfnuðumst saman, lásum morgun- 

bænir vorar, snæddum morgunverð og hjeldum 

Svo með venjulegu föruneyti gegnum hinn mikla 

aldingarð og yfir brúna, sem gjörð var yfir vest- 

urfljótið, til Jóhannesar byggða; voru þar 10 

bæir, og var hægt að sjá það á þeim, að eigendur 

Þeirra gáfu hinum öðrum eyjarbúum, er vjer höfð- 

Um fundið, ekkert eptir í hússtjórn sinni. Sáðlönd 

Þeirra voru betri enn Larsens byggðar manna, 

26* 
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en vinyrkja þeirra var ei eins yfirfljótanleg; þar 

á móti höfðu þeir beztu veiði í vatni einu miklu, 

er þar var í grennd, ágætan skóg og fjölda dýrð 

og geitfjár. þar var í lækjunum gnægð af gul 

kornum, og var oss gefið mikið af þeim. Viet 

fórum ogs til skemmtunar til og frá um vatnið „á 

vel smíðuðum kænum og fiskuðum í því með öngl- 

um og laglegum netjum, er riðin höfðu verið úr 

berki af vissum trjám, fórum svo innan um skóg- 

inn, klifruðum upp á efstu klettatindana, og fundum 

þar vel til búið varðhús og 2 fallbissur hjá. Nokk- 

ur fótmál þaðan sáum við kross mikinn klappað- 

an í bergið, í hann var greypt tinplata, og vor“ 

á henni línur þessar: 

„Á þessum óheillastað, er árið eptir Krists fæðing 

1646, þann 11. dag nóvembermánaðar 

hinn ráðvandi CARL FRANTZ van LEUVEN 

af þeim óguðlega skálki Lemelíe 

á laun-morðgjarnan hátt hrundið ofan af 

bjarginu og hann hörmulega sundurmarinn- 

Sál hans er þó eflaust í dýrð hjá guði.“ . 

Hinn góði forfaðir Albert ljet með mikilli 

fyrirhöfn leiða sig þangað og sýna oss staðinn: 

þar sem hann hafði fundið hinn sundurmarðá lík- 

ama formanns síns nú fyrir 79 árum og nokk“ 

um dögum. Vjer skelfdumst og urðum jafnframt 

forviða, þegar vjer sáum í hvaða lífsháska hann 

hafði stofnað sjer með því að ná honum upp ; þa 

nú var búið að gjöra þar ofan til sjáfar stig; sr 
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að sönnu var Örmjór, en þó hægt að ganga; 

fórum vjer hann ofan og fundum þar í víkinni 

Segnt útsuðri vænt far, er vjer vorum einatt 

Vanir að fara á til minni eyjar, sem var hjer um 

bil 2 mílur frá bjargeyjunni vorri, og var að stærð 

lítið yfir 5 eða. hálfa sjöttu mílu umhverfis. Vjer 

Sjörðum ráð fyrir, að endurbæta bráðum þetta 

skip, og fara svo á því skemmtiferð til nefndrar 

€yjar, er Albert forfaðir hafði kallað Felsen- 

borg hina litlu. En í þetta sinn snjerum vjer 

áptur til Jóhannesar byggða, gáfum innbúun- 

um þar sömu gjafir og öðrum, þáðum þar góða 

Mmáltfó matar, sem oss kom vel, því vjer höfðum 

ekki neytt miðdagsverðar, kvöddum svo vinsam- 

lega og komum til Albertsborgar þetta kvöld 

Seinna enn vant var. En þar enginn þóttist þá 

Matarþurfi, en oss kom saman um, að láta oss að 

Eins nægja kaffibolla og tóbak í pípu, hjelt forfað- 

irinn áfram æfisögu sinni. 

6. húsvitjan. 

Á laugardaginn gjörðum vjer enga húsvitjan, 

því Presturinn meistari Schmelzer ætlaði þá að 

hugsa um ræðuna sína; vjer hinir. vorum ekki 

heldur iðjulausir, heldur vörðum deginum með því, 

að niður skipa ýmsu, er nauðsyn krafði, og um kvöld- 

ið. bjuggum vjer oss undir sunnudaginn, sem var 

hinn 96. eptir þrenningarhátíð; þegar búið var at 

Skjóta að morgni úr fallbissu, söfnuðust bjer um 
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bil einni stundu síðar, allir hinir heilbrigðu eyj- 

arbúar saman fyrir neðan Albertsborg, og voru 

þar við embættisgjörð með hinni mestu guðrækni; 

brýndi þá presturinn svo hjartnæmilega fyrir þeim, 

í ágætri ræðu, Krists tilkomu til dómsins, og 2ð 

hún sje gleðileg fyrir þá guðhræðdu, en skelfileg 

fyrir þá óguðlegu, að gamlir og ungir voru yfir 

burða ánægðir yfir því. Seinni hluta dagsins spurði 

presturinn úr barnalærdómnum, sjer í lagi um þá 

heilögu kvöldmáltíð; varð hann þess þá var, 29 

þetta fólk, jafnvel þó það hefði aldrei öðlast þá 

blessun að njóta hennar, hafði samt sem áður SVO 

ljósa þekkingu á hennar mikilvægi og nytsemi, 

að: prestur, þegar hann var búinn að halda langa 

ræðu um þessa háleitu athöfn, Jjet söfnuðina Í 

Alberts og Davíðs byggðum vita, að hann 

ætlaði alla þessa viku á hverjum degi hjer um bil 

tveimur eða þremur stundum fyrir sólsetur að kom2 

á bogsvalirnar á þeirra landamerkjum; mættu því 

allir karl-og kvenn-kyns, sem væru yfir 14 ára 

að aldri, koma þangað til sín tilað láta sig spyrjð 

þá alla saman og sjerhvern út af fyrir sig, skyldi 

hann þá prófa, hverja hann gæti með góðri sam“ 

vizku tekið til skripta næstkomandi laugardag og 

síðan til altaris á sunnudaginn, þar eð það ætti 

vel við, að nýja kirkjuárið væri byrjað með slík? 

háleitri athöfn. þetta kveikti almennan fögnuð, 

einkum þar eð hann lofaði, að gjöra eins við hina 

söfnuðina í næstu viku, og taka ætíð 2 eðað fyr- 
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ir í senn, þar til hann hefði gjört! allt fólkið hlut- 

takandi í þessum ómetanlegu gæðum. þar eptir 

gaf herra Volfgang smábörnum þeim, er nálæg 

Voru, alls konar sikurbrauð og barnagull. Fór sva 

hver maður heim til sín. 

Næstkomandi mánudag minnti forfaðirinn A Í- 

bert oss á, að ferðast til Kristófers byggða. 

Vjér fórum svo af stað og gengum gegnum aldin- 

Sarðinn mikla; komum vjer þá á það svæði, er for- 

faðirinn hafði valið fyrir kirkjugarð og greptrun- 

arstað handa þeim, er önduðust hjer á eyjunni. 

Hann sýndi oss þá minnisvarðan yfir Don Cýrilló 

de Valaró, og var umhverfis hann kringlótt 

Múrstjett; á minnisvarðanum var. tafla af tini og 

bar á ritað: 
at 

Hjer liggja hin dauðu bein 

af hinum merka spánverska tignarmanni, 

€r var kristinn og væntanlega dáinn sáluhjálplega 

Don CGÝRILLÓ de VALARÓ, 

Sem eptir sínum eiginn skriflega vitnisburði 

er fæddur 9. dag ágústmánaðar 1475; 

kominn á þessa eyju 

á ferð frá Vesturindíum ásamt með 8 öðrum 

karlmönnum hinn 14. dag nóvemberm. 1514. 

Hann var neyddur til hjer að vera 

því vænt skip vantaði. 

Hann hefur heiðarlega greptrað samferðamenn sína, 

sem allir dóu á undan: honum. 
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Og sjálfur fór hann sömu leið árið 1606 

eflaust öndverðlega í júlímánuði; 

þegar hann var búinn að vera hjer á eyjunni, 

f 92:ár, 

hvorki vel ánægður nje mjög óánægður, 

og hafði lifað yfir 130 ár og 10 mánuði. 

Leifar hans látna líkama fundust fyrst 

40 árum síðar, og eru þær greptraðar hjer af 

kristilegum kærleika af 

Carl Frantz van Leuvenog Albert Júlíus- 

Hjer um bil 4 skrefum fyrir vestan Dot 

Cýrilló'sar minnisvarða stóð annar, er var bjer 

um bil 6 álna hár, gjörður úr höggnum steini. Á 

stórri eirtöflu, er múruð var í þenna minnis“ 

varða, stóð þetta ritað: 
L l} 

Liggur undir leiði þessu 

sú, er vonar sællrar upprisu til eilífs lífs, 

drottning lands þessa og dýrmæt króna 

ektamanns hennar, sem eptir lifir, 

og farsæl ættmóðir margra lifandi 

CONCORDÍA PLÚRSDÓTTIR, 

sem vegna guðhræðslu, fágætra dyggða og furð- 

anlegra forlaga 

verð er ódauðlegrar víðfrægingar. 

Hún er fædd í Lundúnum á Englandi 

hinn 4. dag aprílmánaðar 1627, 

gipt fyrst 

herra Carli Frantz van Leuven 
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hinn 9. dag marzmánaðar 1646. 

Fæddi eptir hans hörmulega andlát 11. dag 

desembermánaðar sama árið 

dóttur, er þau áttu saman. 

En morðingja hönd hafði slitið 

þeirra tignarlega hjónaband, 

svo varð hennar seinni maður 

Albert Júlíus 

hinn 8. dag Janúarmánaðar 1648. 

Fæddi hún honum 5 sonu, 3 lifandi dætur og 1 

andvana dóttur. 

Þegar hún var búin að vera í hjónaböndum 

í 68 ár — 11 dögum fátt í — 

átti hún 9 börn á lífi, og sá þá, 

87 barnabörn, 151 barnabarnabarn 

og 5 barnabarna barnabörn. 

Hún andaðist í sáluhjálplegri trú á Krist 

þjáningarlaust og rólega 

hinn 28. dag desembermánaðar 1715, 

Var hún þá 88 ára, 8 mánaða og 2. vikna að aldri, 

og var af sínum eptirlifandi trygga ektamanni 

og öllum skyldmennunum 

jarðsett með miklum harmi. 

Þar rjett hjá stóð minnisvarði van Leuvens. 

Þar á stóð þessi grafminning. 

Sn 

Undir þessum minnisvarða 

liggur líkami 

herra CARLS FRANTZ van LEUVENS; 
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önd af morðingja hendi honum frá skilin, 

vonar eilífrar sameiningar við hann. 

Hann var guðhræddur, dyggðugur og hraustur, 

tíginn maður frá Hollandi, 

sem með sinni ástfólgnu konu 

Concordíu Plúrsdóttur 

ætlaði að sigla til Ceylon, og hugleiddi ekki, 

hve ótrútt hafið reynist þeim, er hætta sjer út á það. 

Hann komst að vísu heppilega af í hinu mikla 

ofviðri í ágústmánuði 1646, og heppnaðist að ná 

eyju þessari hinn 10. dag septembermánatar, 

hefði og eflaust unað hjer allvel högum sínum. 

En hinn óguðlegi Lemelíe samferðamaður han8, 

sem eptir hans dauða hugðist vissulega að fá 

svala sinni lauslætisfullu „elsku til hinnar 

skírlifu Concordíu, 

hratt þessum ráðvanda merkismanni 

á Marteinsmessu 1646 ofan af háum kletti, 

hvar kona hans, er þá var óljett, 

og hans trúi þjón Albert Júlíus 

fundu hann; og er hann hjer jarðaður 

og þetta minnismerki gjört 

yfir hann. 

Hjer um bil 159 fótmálum frá þessum þrem“ 

ur heiðurs- og  minnis-vörðum fundum vjér 

vesturfljótsbakkanum níðsúlu yfir) Lemelíe, 08 

hafði verið fleygt alltí kringum hana mikilli grjót“ 

dys, svo vjer áttum halfbágt með að komast að 



411 

súlunni til að lesa línur þær, sem á hana voru 

hegldar, og þannig hljóða: 
t 

Lesarar mínir! 

hrækið á þessa súlu, 

því hjer verður hin saklausa jörð að þola hins 

stórseka LEMELÍES dauða hræ í skauti sínu, 

er í lífinu var henni smánarleg byrði. 

Morðingja. þessa rjetta nafn, hvar, 

hve nær og af hverjum hann er fæddur, 

er ókunnugt; 

þó hefur hann játað stuttu fyrir hina skelfi- 

legu endalykt sína: 

að föður, móður, barna og margra annara 

manna morð, blóðskömm, fúllífi, að drepa með 

eitri, já, allir upphugsanlegir 

glæpir, hefðu verið iðja sín 

frá barnæsku. 

Carls Frantz van Leuvens saklausa blóð, 

sem hann úthellti, hrópar á eyju þessari 

allt til síðasta dags hefnd yfir honum. 

En naumast var Leuven styrðnaður þegar blóð- 

hundurinn var búinn til að fremja nýtt morð 

á veslings Alberti Júlíusi, vegna 

þess hann dirfðist að hamla honum 

frá að beita lostafullu ofríki gegn 

hinni skírlífu Concordíu. 

En þegar vonzka hans var stígin hærst, 

var hegningin næst; 
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því þessi myrkra sonur vóð Í svartnættinu 

gegn glötun sinni, 

og varð 

af þeim saklausa særðá sekur særður, 

þó án ásetnings, svo hann beið bana af. 

þó virtist iðrun hans og umvendun 

að vera ómöguleg, 

umtölur þeirra, sem hann hafði gjört íllt, 

árangurslausar, 

guðs miskun ónýt, en örvæntingin óhjásneiðanleg, 

og þess vegna lagði hann sig sjálfur í hjartað 

meó hnífnum sínum. 

og því 

deyði þessi glötunar sonur eins og ófreskja, eptir 

það hann haféi lifað eins og ófreskja og var 

hjer urðaður eins og ófreskja hinn 

10. dag desembermánaðar 1646 

af 

Alberti Júlíusi. 

Drottinn veri dómari millum vor og þín. 

Oss furðaði alla á staklegri iðjusemi og lip- 

urleika Alberts forföðurs; vörðum vjer yfr 

klukkustund til að skoða hina aðra legstaði, 08 

allir voru auðkenndir með stuttu grafletri, og fór“ 

um að því búnu til Kristófers byggðar. Í 

þessari nýlendu voru 14 býli, og var hússtjórn 

innbúa eins góð og annara nýlendu manna, höfðu 

þeir næstum viðlík not og hagsmuni af akurlönd- 

um, vínviðarfjöllum og vötnum, sem innbúar. Jó- 
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hannesar byggðar. Hjer mátti sjá fyrstu höfuð- 

stýflu á norðurfljótinu og einnig vel byggða brú. 

Í garðyrkju og plöntun ágætra aldintrjáa virtust 

Þessir nýlendubúar að vera öllum fremri. þegar 

Yjer höfðum skoðað þeirra villialdini, vínviðarfjöll 

og sjerhvað, er markvert var, og höfðum snætt hjá 

Þeim góðan dagverð, snjerum vjer heim aptur til 

Albertsborgar. 

Presturinn Schmelzer fór þaðan til bogsval- 

anna við Davíðs byggð eptir loforði sínu, til að 

gæta sinna helgu athafna; en hinir hjálpuðu á 

meðan feginsamlega til að flýta fyrir að hlaða múr- 

inn undir kirkjuna. En að liðnu sólarlagi, þegar 

Schmelzer prestur var heim kominn ög hafði 

borðað með oss kvöldmatinn, settust allir til sam- 

ans, til að heyra forföðurinn halda áfram sögu sinni. 

Á þriðjudagsmorguninn fórum vjer til byggða 

Hróbjartar. þar voru börn og aðrir afkom- 

' tndur Hróbjartar Hylters og Concordíu 

hinnar yngri í 16 bæjum, er voru mjög laglega 

byggðir; fór búskapur þessa safnaðar vel fram; 

Tel yrktir akrar voru umhverfis byggð þeirra og 

vínviðarfjöll höfðu þeir í samlögum við Kristó- 

fers byggðarmenn.  Elzti sonur Hróbjartar 

leiddi oss í hús sinna sálugu foreldra, hvar hann 

hafði húið síðan þau önduðust, og sýndi oss ekki 

inungis gamla enska biflíu, sálma - og bænabók, 
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er öll ættin hafði geymt sem sjerlegan helgidóm, 

heldur þar að auki alls konar dýrmæta og markverða 

hluti aðra, sem ættfaðirinn Hróbjartur hafði 

skilið afkomendum sínum eptir sem kenniteikn um 

hyggindi sín og lipurleik. Á fremstu klettasnös- 

inni í austurátt var hagkvæmt varðhús, er vjér 

skoðuðum ásamt 3 fallbissum, er þar voru Þjá; 

einnig höfðum vjer hina mestu ánægju af hinum 

mörgu veiðidýrum, er hlupu fram og aptur í skóg- 

inum; var því næst slegið upp fyrir oss ágætustu 

veizlu í húsi Hróbjartar ættföðurs, og loksin8, 

þegar búið var að gefa enska biflíu og sálmabók 

á hverjum bæ í þessum söfnuði og börnin höfðu 

fengið í gjafir eins og venja var til, fórum vjér 

í tækan tíma heim aptur til Albertsborgað!- 

Þegar Schmelzer prestur var genginn á bog- 

svalirnar hjá Davíðs byggð til að kenna andleg 

fræði, og vjer hinir höfðum á meðan hjálpað með 

mestu gleði til kirkjubyggingarinnar, hafði Albert 

forfaðir boðið báðum elztu sonum sínum Ál- 

berti og Steffáni ásamt með konum þeirra, €T 

þá voru á lífi, og Davíð Júlíusi, sem annars 

hjet Rawkin, með konu hans Kristínu, yngstu 

dóttur forföðursins, til kvöldverðar hjá sjer með 

öllum hinum. þegar allir voru búnir að borð? 

og sumir farnir burt um kvöldið, sátu þessir: Á 

bert forfaðir, synir hans Albert og Steffá? 

og konur þeirra, hjónin Davíð og Kristín; 

herra meistari Schmelzer, herra Volfga?5 
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og jeg eptir, alls 10 manna saman; hóf þá forfað- 

irinn sögu sína á ný. 

S. húsvitjan. 

Morguninn eptir fórum vjer skemmtiferð til 

Kristjáns byggða. þar voru að eins 10 bæir, 

allir vel byggðir, og fylgdu þeim kornhlöður, fjen- 

aðarhús og harla fagrir aldingarðar. Auk þessa 

skoðuðum vjer, sem og var vert, höfuðstyfluna á 

norðurfljótinu, ásamt manngjörðum skurði, er mátti 

hleypa vatninu um, þegar maður vildi, í litla tjörn. 

Nýlenda þessi var á ofur fallega svæði milli fljót- 

anna. Að vísuláu engin vínviðarfjöll undir hana, 

en aptur á móti voru þar eins og annarstaðar á- 

gætlega vel yrktar akurlendur, skógur, veiðidýr og 

bezti fiskiafli. Aðrir innbúar eyjarinnar áttu þess- 

um nýlendumönnum mikið að þakka fyrir þeirra 

góðu hirðingu á brúnum og stýflunum, og gáfu 

Þeir þeim fyrir það ákveðinn toll í víni, salti og öðr- 

um hlutum, er þeir gátu ekki veitt sjer sjálfir þar 

Í grennd. 

Vjer dvöldum hjer ekki lengi, heldur fóruna 

heim aptur, þegar vjer vorum búnir að gefa þar 

þær venjulegu gjafir og snæða dagverð hjá ný- 

lendubúum. En um kvöldið, þegar tími var til, 

tók Davíð Rawkin eptir ósk forföðursins, að 

Segja æfisögu sína. 

9. húsvitjan. 

"Strax að morgni, þegar búið var að snæða 
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morgunverð, og þeir Albert yngri, Steffán og 

Davíð með konum sínum, sem höfðu öll verið 

hjá oss um nóttina, voru heim farin, ferðuðumst 

vjer hinir ásamt með forfðöðurnum til Schimmers 

byggðar. þar sáum vjer fyrst væna brú yfr 

norðurfljótið ásamt stýflu, sem gjörð hafði verið 

til vara, ef höfuðstyflan í Kristjáns byggðar“ 

lagi kynni að bila, þegar fljótið væri mikið, er þá 

varð straumhart. Í nýlendu þessari voru 13 bæjir, 

höfðu 3 af þeim verið byggðir fyrir skömmu síb- 

an handa ungum frumbylingum, en voru enn í eyði. 

Bústjórn þessa safnaðar var í eins góðu lagi og 

annara nýlendumanna. þar voru nokkrir lista“ 

menn, er kunnu vel að steypa og smíða lagleg- 

ustu og hentugustu matar- og drykkjar - ílát 08 

ýmislegt fleira úr samanblönduðum málmi, og smítð 

sjálfir mótin til þess alls; hafði Símon Henrik 

Schimmer heitinn af eigin hugviti sínu og með 

Larsens tilstyrk fundið upp á slíku og kennt 

það börnum sínum, Að öðru leyti voru þeir, eptir 

landsháttum þar, allir yfirburða vel að sjer í bygg“ 

ingarlistinni og öðrum þarflegum menntum. 

Þegar vjer vorum búnir að koma snögg“ 

til allra húsbænda í þessu byggðarlagi og aðgætð 

vel háttu þeirra alla, fylgdu flestir þeirra 088 át 

í hinn mikla dýragarð, sem forfabirinn hafði búið 

til fyrir nokkrum árum síðan á norðausturhorni 

eyjarinnar. Veiðiðýrin, er hana hafði þá sett þr 

inn, höfðu fjölgað mjög síðan, og voru nú orðin 

ast 
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Svo spök, að menn gátu tekið þau höndum og 

slátrað þeim, hve nær sem maður vildi. Gegnum 

Þenna fagra dýragarð runnu nokkrir smálækir, sem 

komu beljandi úr litla vatninu, er var þar fyrir 

austan og hvurfu ofan í gljúfur yzt á klettabrún- 

inni. — Vjer skoðuðum þetta litla vatn, og voru 

hjer um bil 1,000 skref í kringum það, gengum 

svo á umgirtri brú yfir austurfljótið og tókum eptir 

því, að það fossaði með ógnar niði ofan í hið sam- 

an lukta gljúfur, var oss þá sagt, að það kæmi 

fram neðan undir björgunum, ekki eins og fljót, 

heldur sem ótal litlar uppsprettur, er mynduðu 

fegursta vatnsbunur, og hvirfi þannig í sjóinn. 

Að guðaustanverðu við vatnið var næstum Ógang- 

andi vegna margra stórlækja, sem komu úr dýnm 

Í skógnum og varð hið litla vatn úr þeim, snjer- 

um vjer því aptur yfir brúna á austurfljótinu og 

fórum gegnum dýragarðinn tilSchimmers byggða, 

fengum þar ágætan mat og drykk hjá innbúunum, 

og hjeldum svo heim, þegar búið var að fá þeim 

hinar venjulegu gjafir (eins og aðrir söfnuðir höfðu 

fengið). en presturinn fór á bogsvalirnar hjá Da- 

víðs byggð, til að láta lesa þar fræðin; en vjer 

Störfuðum á meðan að kirkjubyggingunni, neyttum 

8vo kvöldverðar á Albertsborg; en að því 

búnu hóf forfaðirinn að segja það eptir var æfi- 

-SÖgu sinnar. 

27 
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Ættartala 

Alberts Júlíusar, 

sem sýnir, 

hvernig ætt hans liggur frá Evrópu, og hvað 

hún var orðin í þann ætilegg, sem var á eyi 

unni Felsenborg, við lok ársins 1725. 

Fyrsti kynþáttu. 

Steffán Júlíus, fæddur 17. ágúst 1597; hálshöggv- 

inn 1633; hans kona María Elizabet Schliiterin, fædd 

24. október 1604; dó 28. apríl 1636. þeirra börn: 

1. Albert Júlíus, fæddur 8. janúar 1628; hans 

börn: a, Albert II. Steffán, fæddur 19. október 1648 

(sjá 2. og 3. kynþátt); >, María, fædd 1650 (sjá 

7. kynþátt); ce, Jóhann, fæðdur 1651 (sjá 4. kyn- 

þátt); d, Elizabet, fædd 1653 (sjá 8. kynþátt); 

og f, Kristófer og Kristján tvíburar, fæddir 1669 

(sjá 5. og 6. kynþátt); g, Kristín, fædd 1657 (sjá 

9. kynþátt); e, Meybarn, andvana fætt 9. júlí 1660. 

2. Jóhann Balthazar Júlíus, fæddur 13. marz 

1630; dó 11. júní 1686; frá honum liggur ættin Í 

Evrópu. Hans börn: a, Kristján, fæðdur 1651; 

Júlíana, fædd 1653; e, Friðrik Vilhjálmur, fæddur 

1657; dó 1678. 
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Börn Kristjáns: a, Dórótea Sybylla, fædd 1678; 

b. Frantz Marteinn, fæddur 13. júní 1680; ce, Magta- 

Iena Soffía, fædd 1683; dó 1695. 

Frantz Marteins börn voru: a, Eberharð Júlíus, 

fæddur 12. maí 1706; %, Júlíana Lovísa, fædd 1709; 

c, Stúlka, dó barn. 

Annar kynþáttur. 

Albert Júlíus II, fæddur 1648; hans kona Jú- 

dit frá Manders, fædd 1648; þau voru jafn gömul og 

Siptust 1669, áttu fyrst son og dóttur, svo þann son, 

er hjet: Albert Júlíus III, fæddur 1669; þau áttu 

og Saðra syni; voru 2 þeir elztu dánir 1725, og 3 

dætur, sem allar voru þá líka dánar. 

1. Albert Júlíus III. átti 3 syni og 3 dætur; sá 

€lzti þeirra og dóttirin, sú önnur í tölunni, voru dá- 

in 1725, elzti sonur hans átti 2 syni og 2 dætur; 

sá eldri sonanna var dáinn 1725. Annar sonur hans 

átti 2 syni og 3 dætur; elzta dóttirin var dáin 1725. 

Þriðji sonurinn átti 2 syni, og var sá yngri dá- 

inn 1795. 

2. Ánnar sonur Alberts Júlíusar II. átti í son 

og 2 dætur; sonurinn og eldri dóttirin voru dáin 

1725, hann átti einn son og 2 dætur; þær voru 

báðar dánar 1725. 

3. Þriðji sonur Alberts Júlíusar 'lI. átti 5 syni 

og 3 dætur; elzta dóttirin og þriðji sonurinn í töl- 

unni voru dáin 1725. Elzæti sonurinn átti son og 

dóttur á lífi 1725, en sá bræðranna, som dáinn var, 

27 
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átti 2 dætur á líf. Tveir yngstu bræðurnir áttu 

börn, sá fyrri son, sem dáinn var, en hinn dóttur á lífi 

4. Fjórði sonur Alberts II. átti 2 syni og 3 dætur; 

sá eldri var dáinn, en átti eptir á lífi 1 son og 2 dætur; 

önnur þeirra var elzt systkynanna, hin yngst þeirra- 

5. Fimti sonur Alberts II. átti 3 syni og 4 dæt- 

ur; fyrst fæddist sonur, svo 2 dætur, þar næst son- 

ur, svo dóttir, svo sonur aptur, síðan dóttir; tveir 

eldri bræðurnir áttu sinn soninn hvor á lífi. 

6. Dóttir Alberts II. sú 2. átti einn son og % 

dætur, fyrst fæddust 2 dæturnar, svo sonurinn, SVO 

þriðja dóttirin, sú önnur í tölu þeirra var móðir 

konu J. F. Kramers. 

7. Yngsti sonur Alberts II. átti 2 syni og 2 dæt- 

ur; eldri sonurinn fæddist fyrst, svo dæturnar, svo 

yngri sonurinn. 

8. og 9. Elzta og yngsta dóttir Alberts teiknast 

barnlausar 1725. 

í þessum kynþætti teljast 69 manneskjur, 35 

karlkyns og 34 kvennkyns. Frá því árið 1668 og 

þangað til árið 1725 dóu úr þeim kynþætti 17 mann- 

eskjur, 8 karlkyns og 9 kvennkyns; lifðu svo í honum 

52 manneskjur árið 1725, 27 karlkyns og 25 kvennkyns- 

Þriðji kynþáttur. 

Steffán Júlíus, fæddur 1648, giptist 1669 Sa- 

bínu Flöcters, fæddri 1650. þau áttu fyrst dóttur, 

síðan son, svo aðra dóttur, svo tvíbura, pilt og stúlku, 

sem dóu 1689, síðan son, svo dætur tvær, eptir það 
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son, svo dóttur, voru svo alls börn þeirra 10, þau 

voru öll dáin 1725, nema yngsta dóttirin. 

1. þeirra elæti sonur átti einn son og tvær dæt- 

ur; sonur hans átti fyrst dóttur, svo 3 syni, síðan 

2 dætur. Enn fremur átti þessi sonur Steffáns 2 

syni og 2 dætur, þær voru tvíburar. Eldri sonur- 

inn átti 2 börn, son og dóttur, en hinn einn son. 

2. Annar sonur Stefláns og Sabínu átti fyrst 2 

syni, svo tvíbura, pilt og stúlku; sá elzti þessara 

Þriggja sona átti einn son og 2 dætur, sú eldri var 

dáin 1725; þær systur voru tvíburar; hinn annar 

bræðranna átti fyrst dóttur, síðan son; sá þriðji 

bræðranna, tvíburinn, átti eina dóttur, hinn tvíbur- 

inn, stúlkan, var kona F. A. Kratsers; enn átti þessi 

Sami sonur Steffáns dóttur, sem var kona J. B. Laðe- 

manns, og enn átti hann 2 syni, svo eina dóttur, 

síðan einn son og svo eina dóttur. 

3. Þriðji sonur Steffáns átti fyrst 2 syni, síðan 2 

dætur, sem voru tvíburar, svo aðra tvíbura, son og 

dóttur, svo 3 syni, sá annar og þriðji þeirra voru tvíbur- 

ar; sá elzti var dáinn 1725; seinast átti hann 2 dætur. 

Svo eru í þessum kynþætti alls 55 manneskj- 

ur, 27 karlkyns og 28 kvennkyns, frá því 1668 til 

ársloka 1725, dóu þar af 12, 5 karlkyns og 7 kvenn- 

kyns, en lifðu 43, 22 karlkyns og 21 kvennkyns. 

Fjórði kynþáttur. 

Jóhannes Júlíus, fæddur 1651; dó 1706; átti 

Virgilíu van Cattmers; hún það fæðd 1647; giptist 
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honum 1672; dó 1715; þau áttu fyrst son, svo 2 

dætur, svo 2 syni, síðan dóttur, svo son, eptir það 

2 dætur, og síðan einn son, sem Nikulás hjet, svo 

2 dætur. þessi systkyn voru dáin 1725, nema syn- 

irnir sá 2., 4. og 5., og dæturnar, sú 4., 5. og 6- 

Sonurinn sá þriðji í tölu systkynanna átti fyrst 3 

syni, síðan 2 dætur, þær voru tvíburar, og fæddust 

1701; sú síðar fædda varð kona A. Klemanns. 

Eptir það átti hann dóttur, síðan son. Sonur hans 

sá annar í tölunni var dáinn 1725. Hann átti fyrst 

2 syni; sá seinni var dáinn 1725. Svo átti hann 

son og dóttur, sem voru tvíburar; en sonurinn sá 

þriðji í tölunni átti dóttur og 2 syni. 

Sonur Jóhannesar, sá 4. í tölunni, átti 8 börn, 

fyrst tvíbura 1701, son og dóttur, síðan son 0g 

eptir það 5 dætur, sú 4. í tölu þeirra 5 var dáin 

1725; elzti sonurinn átti dóttur fyrst, svo son 08 

dóttur, sem voru tvíburar; stúlkan, sem var tvíburi 

"með honum, varð kona meistara Schmelzers; s01- 

urinn sá þriðji í tölu þessara systkyna átti eina dóttur. 

Í þessum kynþætti eru 40 manneskjur, 19 karl- 

kyns og 21 kvennkyns. Frá 1672 til1725 dóu þar 

af 9, 4 karlkyns og 5 kvennkyns; lifðu svo af þeim 

kynþætti 1725, 15 karlkyns og 16 kvennkyns, alls ðl- 

Fimmti kynþáttur. 

Kristófer Júlíus, fæddur 1655, giptist 1672 Blan- 

dínu N., fæddri 1654; hún dó 1719. þau áttu son 

og dóttur; sonur þeirra átti fyrst 2 syni, síðan dótt- 
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ur, svo son, er dó 1705, svo 3 dætur, tvær þær 

yngri voru tvíburar; svo átti hann son, síðan dótt- 

ur, því næst son og seinast dóttur, svo börn hans 

voru alls 11. Systir hans var dáin barnlaus 1725. 

Elzti sonur hans átti fyrst dóttur, svo 2 syni, síð- 

an 3 dætur, tvær þær eldri voru tvíburar; svo átti 

hann einn son, sem dáinn var 1725. Hans elzti 

sonur átti 4, hinn annar 2 dætur. 

Sá annar sonarson Kristófers og Blandínu átti 

fyrst 3 syni, tveir þeir yngri voru tvíburar; sá fyrri 

Þeirra átti fyrst son, svo. dóttur, þá son; hinn tví- 

burinn átti fyrst dóttur og svo 2'syni; eptir tví- 

burana átti hann dóttur, hennar fjekk L. Vetterling ; 

Svo átti hann 2 dætur, sú síðari var dáin 1725. 

Sá þriðji sonarson Kristófers og Blandínu, er 

dó 1705, átti fyrst dóttur og svo 2 syni. Hin þriðja 

af systrum hans, tvíburinn fyrri, var dáin 1725. 

Sá fjórði sonarson Kristófers og Blandínu var 

dáinn 1725.. Hann átti fyrst son, svo tvíbura, dótt- 

ur og son; hún var dáin 1725, svo átti hann son, 

síðan dóttur, svo 2 syni, seinast dóttur; hún var 

dáin 1725. | 

Fimmti sonarson Kristófers og Blandínu átti 3 

dætur og svo einn son. 

Í þessum kynþætti teljast 53 manneskjur, 24 

karlkyns og 29 kvennkyns. Frá 1674 til 1725 dóu 

þar af 8, 3 karlkyns, 5 kvennkyns: lifðu þá við árs- 

lokin 1725 af kynþættinum 45 manneskjur, 21 karl- 

kyns og 24 kvennkyns. 
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Sjötti kynþáttur. 

Kristján Júlíus, fæddur 1655, giptist 1674 Geir- 

þræði van Cattmers, fæddri 1657; hún dó 1723. 

þau áttu son og dóttur, og var dóttir þeirra dáin 

1725. Sonur þeirra átti fyrst 2 sonu; sá yngri dó 

1701; svo átti hann dóttur, sem dó ung, ógipt 05 

barnlaus; svo átti hann hinn þriðja son og 379 

dóttur, hana átti skipstjóri Volfgang; hún fæddist 

1691; þá átti hann hinn fjórða son, þá hinn fimmta 

og seinast dóttur. 

Hans elzti sonur átti fyrst 4 syni, þá dóttur, 

sem fæddist 1707; hún varð kona F. Litzbergs; enn 

átti hann aðra dóttur, síðan son og seinast dóttur. 

Sá elzti þessara bræðra átti 2 syni og dóttur, 

sá þriðji í tölunni var dáinn 1725. Hann átti 2 

dætur; sá fjórði átti eina dóttur. 3 

Sá þriðji sonarsonur Kristjáns Júlíusar átti fyrst 

3 dætur; sú yngsta var dáin 1725, svo átti hann 

tvíbura, sem voru dóttir og sonur; hann var dáinn 

1725; seinast átti hann enn einn son. 

Fjórði sonarsonur Kristjáns Júlíusar átti fyrst 

dóttur, svo son, svo tvíbura, son, sem dáinn var 

1725, og dóttur. Eptir það átti hann enn son 08 

dóttur seinast. 

Í þessum kynþætti teljast 36 manneskjur, 18 

karlkyns og 18 kvennkyns. Frá því 1674 til ársloka 

1725, dóu þar af 7, 4 karlkyns, 3 kvennkyns; fðu 

svo við árslokin 1725 af þeim kynþætti 29, 14 

karlkyns og 15 kvennkyns. 
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Sjöundi kynþáttur. 

Jakob Júlíus, líka nefndur Larsen, fæddist 1650, 

dó 1719, giptist 1669 Maríu Júlíus, fæddri 1650; 

hún dó 1708. þau áttu fyrst son og dóttur, sem 

dáin voru 1725 án afkvæmis; svo áttu þau 2 syni; 

sá yngri dó í barnæsku 1684; svo áttu þau 2 dæt- 

ur; sú yngri dó ung barnlaus; enn áttu þau son 

og síðan 2 dætur. þeirra sonur, annar í tölunni, 

átti fyrst dóttur, þá son, svo þann son, er Andreas 

hjet, þá dóttur, sem varð kona P. Morgenthals; þá 

átti hann enn 2 syni, svo dóttur, sem fæddist 1705, 

hún varð kona J. H. Plagers; þá átti hann enn 2 

syni og seinast dóttur. 

Hans elzti sonur átti fyrst dóttur, svo tvíbura, 

dóttur og son, þau voru skírð fyrsta sunnudag í 

jólaföstu 1725. Andreas sonur hans átti einn s0n, 

og fjórði þeirra bræðra einn son. 

Í þessum kynþætti teljast 24 manneskjur, 13 

karlkyns og 11 kvennkyns. Frá því 1674 til ársloka 

1725 dóu þar af 4, 2 karlkyns og 2 kvennkyns; 

lifðu svo við Árslokin 1725 20 af þeim kynþætti, 

11 karlkyns og 9 kvennkyns. 

Áttundi kynþáttur. 

Símon Henrik Júlíus, líka kallaður Schimmer, 

fæddur 1632, dó 1716, giptist 1669 Elizabetu Júlíus, 

fæddri 1653; hún dó 1711. þau áttu fyrst son og 

dóttur, sem dáin voru 1725; þá áttu þau annan 
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son, svo 2 dætur; sú yngri dó 1692; enn áttu þau 

4 syni og síðast 2 dætur. 

Sonur þeirra annar í tölunni átti fyrst dóttur, 

svo 3 syni, svo dóttur, sem fæddist 1701, hennar 

fjekk J. M. Grabe; 2 hans elztu synir voru tvíbur- 

ar; sá fyrri þeirra átti fyrst son, svo dóttur, sem 

dáin var 1725; svo átti hann enn son; hinn tví- 

burinn átti fyrst dóttur, og síðan son. 

Sá þriðji sonur, bróðir tvíburanna, átti son og 

dóttur. „Sonur S. H. Júlíusar, sá þriðji í tölunni, 

átti fyrst son, svo dóttur; hún var kona V. Her- 

lichs; svo átti hann son, svo dætur 2, svo 2 syni. 

Elzti sonur hans átti eina dóttur. 

Fimmti sonur S. H. Júlíusar átti fyrst son, sem 

dáinn var 1725; svo átti hann dóttur líka dána 

1725; svo annan son. 

Sjötti sonur S. H. Júlíusar átti 2 syni og 3 

„ dætur, sá yngri sonanna var dáinn 1725. 

Í þessum kynþætti teljast 40 manneskjur, 22 

karlkyns og 18 kvennkyns. Frá 1669 til ársloka 

1725 dóu þar af 73 karlkyns og 4 kvennkyns; 

lifðu svo við ending þess árs af þeim kynþætti 38, 

19 karlkyns og 14 kvennkyns. 

Níundi kynþáttur. 

Davíð Júlíus, líka kallaður Rawkin, fæddur 

1640, giptist 1674 Kristínu Júlíus, fæddri 1657 ; 

þau áttu fyrst son, svo dóttur, síðan tvíbura, #00 

eg dóttur, eptir það son, sem dáinn var 1725, 870 
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son, síðan dætur 2; sú yngri var dáin 1725; þar 

€ptir son, svo dóttur, svo enn þá son. 

Sonur þeirra, annar tvíburinn, átti 2 syni; sá 

eldri þeirra átti fyrst dóttur, svo son; sá yngri átti 

2 dætur; sú yngri þeirra var dáin 1725. 

Sá þriðji sona Davíðs Júlíusar átti fyrst 2 syni, 

svo dóttur, sem fæddist 1706; hennar fjekk N. 

Schreiner; svo átti hann son og seinast dóttur, sem 

dáin var 1725. 

Fjórði sona Davíðs Júlíusar átti son og 2 dæt- 

ur; sonur hans átti dóttur. Fimmti sona Davíðs 

Júlíusar átti fyrst son, síðan dóttur, þá 2 syni; sá 

Yngri þeirra var dáinn 1725; svo átti hann dóttur. 

Sá sjötti og yngsti sona Davíðs átti fyrst dótt- 

ur og svo 2 syni. 

Í þessum kynþætti teljast 34 manneskjur, 18 

karlkyns og 16 kvennkyns. Frá 1676 til ársloka 1725, 

dóu þar af 5, 2 karlkyns og 3 kvennkyns; lifðu 

Svo við Áárslokin 1725 af þeim kynþætti 29, 16 

karlkyns og 18 kvennkyns. 

Tíundi kynþáttur. 

Hróbjartur Júlíus, líka kallaður Hylter, fæddur 

1634, dó 1718, giptist Concordíu Leuvensdóttur 

1664. hún fæddist 1646;. dó 1718. þeirra fyrstu 

börn, sonur og dóttir, voru dáin 1725; næst þeim 

áttu þau 2 dætur, svo son, eptir það tvíbura, dótt- 

ur og son; dóttirin var dáin 1725; svo áttu þau 

dóttur, eptir það son, er dáin var 1725; svo tvíbura, 
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það voru 2 dætur, svo dóttur, er dáin var 1726; 

þá son, er dáinn var 1725, svo dóttur og eptir 

það 2 syni; voru svo börn þeirra alls 16. 

Hinn annar sona Hróbjartar átti fyrst tvíbura, 
það voru meybörn; svo átti hann son, svo 2 dæi- 

"r, sem voru tvíburar, sú síðar fædda var dáin 1726; 

svo átti hann son, síðan dóttur og svo .son. 

Hans elæti sonur átti fyrst son, síðan 2 dætur, SVO 

son Of seinast dóttur, en dóttir hans sú önnur 

tölunni var dáin 1725. 2., yngri sonurinn átti fyrst 

son, svo 3 dætur, og voru það þríburar. 8. 

yngsti átti fyrst son, svo 3 dætur. 

Sá fjórði sona Hróbjartar átti fyrst son, þá 3 
dætur; sú þriðja í tölunni fæddist 1707; hennar tjekk 

P. Harkert; svo átti hann son, síðan 2 dætur. 

Sá fimmti sona Hróbjartar átti fyrst dóttur, 
hún var dáin 1725; svo átti hann tvíbura, dóttur 
og son, svo dóttur, sem fæddist 1711; hennar fjekk 

Eberharð Júlíus; svo átti hann son, er dáinn var 

1725; svo dóttur, þá son og enn þá dóttur. 

Sá sjötti Hróbjartar sona átti fyrst 2 dætur, 
þá son og enn þá dóttur. 

Sá sjöundi Hróbjartar sona átti fyrst son, svo 2 

dætur og síðan son. 

Í þessum kynþætti teljast 60 manneskjur, 22 

karlkyns og 38 kvennkyns. Frá 1665 til ársloka 1725 

dóu þar af 11, 5 karlkyns og 6 kvennkyns; lifðu 

svo við árslokin 1725 af þeim kynþætti 49 mann- 

eskjur, 17 karlkyns og 32 kvennkyns. 

Við lok ársins 1725 voru á Eyjunni Felsenborg 

með skipstjóra Volfgang og þeim 14 mönnum, sem 
komu með honum frá Norðurálfu, alls 346 manns, 

karlkyne 177 og kvennkyns 169. 

Allt ættfólk Alberts I. á Felsenborg, sem hjer 

er talið, dáið og lifandi, er til samans 426. 

a SL 4 



NIOÐAÆNIR, 

Don Cýrilló'sar de Valarósar 

æfisaga. 

Jeg Don Cýrilló de Valaró er fæddur í tjaldi 

í herbúðum hinn 9. dag ágústm. árið eptir Krists 

burð 1475; móðir mín hjet Blanca de Cordua. 

Jeg er þess vegna fæddur í herbúðum, að faðir 

minn sem hjet Don Dionysio de Valaró, og 

var hershöfðingi fyrir fótgönguliði í herþjónustu 

hjá hinum nýja konungi Ferdínandi frá Casti- 

líu, hafði látið móður mína, þegar hún gekk með 

mig, fara með sjer, þá hann hlaut að ferðast í stríð 

mót Alfonsusi Portúgals konungi. Alfonsus 

Þessi hafði trúlofast Jóhönnu dóttur Henriks 

fjórða Castilíu konungs (meintu þó allir, að Jó- 

hanna væri óskilgetin), og þar með ekki að eins 

kallað sig Castilíu konung og tekið upp merki 

þess ríkis, heldur og gjört tilkall til þess, og hafði 

Þegar auk þess lagt margar borgir undir sig, þar 

eð bæði Lúðvík XI. frakka konungur og mörg 

stórmenni í Castilíu höfðu lofað honum styrk. 

En þegar búið var að sigrast á portúgísum við 

Toro árið 1476, og faðir minn sá, að illfært var 

at láta okkur mótur mína fylgja með sjer í alla 
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2 þá króka, sem hann yrði að fara í með her- 

fokk sinn, sendi hann okkurtil Madritarborg- 

ær, og kom ekki sjálfur þangað til okkar fyr enn 

árið 1479, að fullur sigur var fenginn yfir portú- 

gísum hjá Albúher og þeim þröngvað til friðar- 

kosta; við þá varð Alfonsus ekki að eins að 

segja Castilíu frá sjer, heldur kvonarefni sínu 

líka; en þegar Jóhönnu var þá heitið að fá prin% 

Jóhannes frá Castilíu fyrir mann, varð hún 

svo gröm, og það þó hún væri enn þá lítið barn, 

að hún fór í klaustur, því hún hefur hugsað, €f 

til vill, að hún mundi verða dregin á tálar. 

Svo sannarlega, sem jeg er lifandi, man jég 

enn nokkurn veginn, þó reyndar eins og í draumi, 

hvað glaður og ánægður jeg varð, þegar minn 

ástkæri faðir kom heim heill á hófi; var jeg þá 

4 vetra gamall drengur, en það var stutt stund, 

sem við móðir mín fengum að njóta hans gleði- 

legu návista; því konungurinn, sem ekki einasta 

hafði gjört hann að æðsta hershöfðingja yfir lið“ 

inu, heldur einnig að leyndarráði sínu, tók hann 

fáum dögum síðar með sjer til Arragóníu, með 

því konungur tók að stjórna þessu ríki, sem bann 

erfði eptir föður sinn, er þá var nýandaður; þó 

kom faðir minn aptur með konungi á næsta ári, 

ag gladdi koma hans mig og móður mína, sem 

hafði fætt honum son á meðan hann var burtu 

Þegar hjer var komið sögunni var faðir minn 

tekinn til að koma hinu glæsilegasta skipulað! 
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á hússtjórn sína, og með því hann hafði eignast 

heilmikið fje, þó meira af örlæti konungs enn í stríð- 

inu, keypti hann ýmisleg stórbýli á landsbyggðinni, 

Í von um að mega búa þar í mestu ánægju. En, 

begar faðir minn hjelt að hann mætti vera heima 

Í bezta næði, fór konungur árið 1481 herför 

mót Mórunum frá Granada, og næsta ár varð 

faðir minn að fara á eptir honum með 10,000 ný- 

ráðna hermenn; og þannig yfirgaf hann oss aptar 

Oss til mestu ógleði, en fjekk þó áður tómstund 

tl að annast um tekjur móður minnar og um það, 

Sem útkrafðist til uppeldis barna hans eptir stöðu 

Þeirra. Árið 1483 var snörp  orusta við Ma- 

lacca millum Castilíu mannaog Móra; komust 

þá hinir fyr nefndu í vandræði, og faðir minn varð 

sár mjög, varð þó græddur sára sinna að. nokkru 

€yti; fór hann svo strax heim til að læknast að fullu. 

Bæti þau konungur og drottning veittu föð- 

úr mínum þann sóma að sækja hann heim, og auk 

þess gaf konungur honum mikið af peningum og 

Ágætar stórjarðir; en tók mig með sjer til hallar- 

'nnar til þess jeg vera skyldi þjónn og leikbróðir 

hins unga Jóhannesar konungssonar (sem var 3 

Érum yngri enn jeg), og hjet konungur að láta 

Mig vera hjá sjer á meðan jeg lifði. Jafnvel þó 

it Væri nú að eins á 10. árinu, hafði móðir mín 

þó vanið mig svo vel, og látið dugandismenn 

Sn mjer svo siðareglur, að strax, sem jeg kom 
állarinnar, kunni jeg tökin á að koma mjer 
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svo, ekki að eins við konungs börnin, heldur einn“ 

ig við konung sjálfan og drottninguna, að þaú 

unnu mjer öll hugástum. Og með því jeg ljet Í 

ljósi afbragðs lipurleika og gáfur, hafði konung“ 

ur alvarlega boðið öllum málfræðingum og öðrum, 

er kenndu ýmsar íþróttir, að leggja hina mestu 

stund á að kenna bæði mjer og syni sínum, og kom 

mjer þetta með hjálp námfýsi minnar, að svo miklu 

gagni, að jeg var af öllum talinn mestur allra jafn- 

aldra minna. 

Meðan þetta gjörðist hafði faðir minn farið 

herferð á ný, og hafði ekki einungis f| ýmsum 

smábardögum hefnt sín á Mórunum fyrir sárin, 

er þeir höfðu veitt honum, heldur þar á ofan hjálp- 

að til að leggja marga bæi og byggðarlög undir 

konung, og náð um leið miklu fje, er faðir minn 

sendi heim. En árið 1491, þegar herjað var á 

Granada bæ með 50,000 fótgönguliðs og 12,000 

riddaraliðs, og konungur Bóabdiles hlaut að gef- 

ast upp, missti minn góði og hugrakki faðir hið 

dýrmæta líf sitt í fyrsta herhlaupinu á borgar“ 

veggina. 

Þegar konungur sat yfir borðum fjekk bann 

brjefin um það að búið væri að vinna borginð, af 

þegar hann las þau, kallaði hann upp af gleði: 

„þakkir sjeu guði og öllum heilögum. Nú er ríki 

Móranna, sem varað hefur á Spáni meir €ð" 

í 700 ár, giptusamlega eyðilagt.“ Lustu þá allir 

æðri og lægri embættismenn, sem þar voru, upp 



433 

almennu fagnaðarhrópi. En þá hann fór að skoða 

listan yfir þá föllnu og særðu herforingja, og las 

meðal annars, að Don Dyonysio de Valaró 

hefði fallið á borgarreggnum sem hetja með sverð- 

ið í hendinni, missti jeg allt í einu alla rænu og 

fjell í ómegin á baki konungssonar. 

Hinn meðlíðunarfulla konung iðraði þess, að 

hann hafði ekki gætt að því, hvort jeg væri við, 

áður enn hann las hátt þessi sorgartíðindi, er fengu 

Mjög á hann sjálfan. En jafnskjótt sem aðrir 

bjónar höfðu borið mig burt og í rúm mitt, og jeg 

Yar nokkurn veginn raknaður við aptur fyrir aðhjúkr- 

un þeirra, var það ekki einasta, að konungsbörn- 

in vitjuðu bæði um mig, var Jóhanna þá 13 

Vetra, heldur og einnig drottningin sjálf með ypp- 

Urstu hirómeyjum sínum. þrátt fyrir það gat jeg 

ekki huggast að sinni eptir missi svo góðs og ást- 

fólgins föðurs; heldur sat jeg nokkra daga sam- 

eytt með beiskum gráti, þangað til konungur ljet 

Mig lokg koma til sín, og mælti: „Cýrilló de 

Valaró, sonur minn! viljirðu hjeðan af njóta minn- 

ar hylli, þá heptu harma þína, að minnsta kosti 

Útvortis, og hugleiðdu, að í Don Dyonysio de 

alaró hefi jeg misst eins mikið og þú, ef ekki 

Meira, því hann var trúr þjónn minn, sem þar að 

ðuki stóð að hreysti ekkert á baki nokkurs sinna 

líka, en jeg skal sjálfur ganga þjer í hans stað 

9g vil vera fósturfaðir þinn. Jeg gef þjer nú til 

Yfirráða herliðið (Regimentet); sem hann rjeði fyrir, 

28 
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og skaltu nú strax verða hersveitarhöfðingi (O- 

berst) og jeg skal dubba þig tilriddara. þó skalt 

þú vera hjá syni mínum og ekki fara herför, 

fyr enn jeg tek ykkur báða sjálfur með mjer, 

sem verður bráðum. Fjell jeg þá konungi til fóta 

til að láta honum þakklátsemi mína í ljósi og fól 

mig hans staðföstu hylli; rjetti hann mjer jafn- 

skjótt höndina, er jeg kyssti í undirgefni; dubb- 

aði konungur mig-svo strax Í stað til riddara, 08 

veittist mjer um leið sá yfirvættis sómi, að kon- 

ungsdótturin Jóhanna girti mig sverðinu og kon- 

ungssónurinn spennti sporann á hægri fót mjer. 

Þannig sefaðist hryggóð mín og harmur að 

miklu leyti smátt og smátt fyrir sjerlega mildi 08 

skynsamlegar fortölur konungs; en hún móðir mÍn 

og minn einasti bróðir og tvær systur gátu ekki 

látið svona fljótt huggast, og þar eð hún vildi með 

engu móti giptast á ný, flutti hún sig með syst“ 

kyn mín úr höfuðstaðnum á beztu stórjörðina €7 

við áttum, til þess að vera þar í næði, og ala þar 

börn sín upp með allri kostgæfni. 

Jeg lagði nú slíka stund á að æfa mig í vopn“ 

fimi, hernaðar íþróttum og öðrum listum, að engum 

einasta riddara við hina spánversku hirð þótti 

minnkun að því fyrir sig að vera að samvistum við 

mig þegar jeg var á 18. árinu; og þegar konung“ 

ur stofnaði þá margs konar riddara-og skemmtileiká, 

sem opt bar við, því nú var nokkurn veginn friður 

á kominn, ljet jeg ekki vanta að koma á þá fundi, 
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enda var mjög sjaldan að jeg færi heim aptur án 

töluverós ávinnings. 

Á afmælisdag Jóhönnu konungsdóttur var 

í höllinni haft mikið boð inni og dansað nærfelt 

hálfa nóttina; en þegar allir gestirnir voru farnir 

og jeg ætlaði að ganga í svefnherbergi mitt, fann 

Jeg í stiganum smáböggul vafinn innan í lítinn 

silkiklút og bundið gullþræði utan um. Jeg víl- 

aði ekki fyrir mjer að leysa utan af þessum böggli, 

er var svo illa um búinn; fann jeg þá í honum 

Hokkrar álnir af grænum borða, gullofnum og and- 

litsmynd snotrar hjarðmeyjar, og var hálft andlit 

hennar hulið grænni slæðu, eins og hún vildi ekki 

láta hvern og einn þekkja sig. Ofan á myndinni 

lá lítill seðill með línum þessum : 

„Ástkæri riddari! 

Þjer óskið að fá mynd mína hjá mjer og líka 

einkunn herraþjóns; og sendi jeg yður því hvort- 

tveggja af góðu hugarþeli. Verið þjer með það á 

Morgun í turnimentinu, sem þá á að halda, og 

látið yður ganga betur enn fyrra sinnið, svo að 

ieg þurfi ekki að heyra hjá öðrum stúlkum sneið- 

Yrði fyrir yðar sakir, heldur að jeg megi hafa þá 

gleði, að sjá yðar venjulega frækleika umbunaðan 

Með hinum stærstu verðlaunum. 

Verið þjer sælir og munið eptir yðar 

vinkonu.“ 

Jeg var þá svo glettinn, að gefa ekki um að 

Srennslast eptir, hver eiginlega mundi eiga þenna 

28" 
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böggul, heldur datt mjer í hug, að jeg skyldi 

sjálfur bera þessa einkunn og hina snotru mynd 

hjarðmeyjarinnar á hjálmi mínum daginn eptir við 

burtreiðina, og þetta rjeði jeg af; því næsta morg“ 

un batt jeg hina grænu einkunn og stúlkumynd- 

ina á hjálminn, fór í spáný herklæði sem voru 

himinblá að lit og með gylltum smástjörnum hjer 

og hvar; var jeg því óþekkjanlegur með öllu þeg- 

ar jeg kom á leikvöllinn með skjöldinn minn, sed 

ungur Örn var pentaður á, sitjandi á drepnum 

gömlum erni, er þandi út vængina og horfði í sól- 

ina, og var þar á yfirskriptin úr Hóraz, er hljóð- 

ar þannig: 

„Non possunt aqvilae generare columbam,“ 

sem er málsháttur og þýðir eptir orðunum: ekki 

getur örn getið dúfu, 

eður: 

Satt af mönnum metið 

máltak fornt er það: 

dúfu örninn að 

ekki getur getið Í. 

Naumast hafði jeg fengið tíma og tækifæri tíl að 

reyna hreysti mína við 4 riddara, af hverjum jeg 

hafði nærfelt riðið þrjá ofan, en hinn 4. að Sg 

leyti og dembt honum ofan í sandinn, þegar 

kunnugur skjaldsveinn færði mjer lítinn seðil, sein 

stóðu á línur þessar: 

. 1) Seint mun dúfa koma úr hrafnsegginu, mun verð íslanzk! 

málshátturinu. þýðandinn. 
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„Fífldjarfi riddari! 

Gjörið annaðhvort, takið strax myndina og ein- 

kunnina, sem þjer á ólöglegan hátt berið á hjálmi 

Yðar, og fáið hvorttveggja í hendur sendisveininum 

til að færa þeim, er á það með rjetta, eða megið 

bjer eiga það víst, að úr hinu ærna hrósi, sem þjer 

þegar hafið áunnið yður við þessa burtreið, skal verða 

af fremsta megni gjört lítið; og þar á ofan skuluð 

Þjer, og það á morgun snemma, verða upp á líf og 

dauða skoraðir á hólm af 

hinnar dáfögru hjarðmeyjar 

Elskhuga.“ 

þessu hrokafulla tilskrifi svaraði jeg sendisvein- 

inum á þessa leið: „Segðu þeim, er hefur sent þig, 

að hefði hann farið að mjer með dálítið meiri hæg, 

Mundi jeg hafa viljað fullnægja bón hans með á- 

Hægju; en fyrst hann hafði þessar óforsjálu hótan- 

ir, mun jeg í dag hafa það eins og mjer sýnist.“ 

Skjaldsveinninn fór því sína leið, og jeg komst 

að því, hvaða kappi það var, sem sveinninn færði 

Svar mitt. Riddari þessi kom til mín skeiðríðandi 

með miklu drambi, jafnskjótt sem hann sá mig ekk- 

Ert vera að starfá, og ljet mig skilja með yfrið hæði- 

legu bragði, að sjer líkaði allvel, að við brytum 

Nokkrar burstengur saman. Hann var á eldrauðum 

herklæðum, er voru með silfurröndum, og var bleik- 

blár fjaðraskúfur á hjálmi hans, er svörtu og gulu: 

bandi var vafið um... Pentað var ,á hjálminn, sem 
“ti að þýða Appolló, er hafði látist vera hirðir til 



458 

að þóknast ungri smágyðju, er hjet Isse, og var þaf 

yfir á hjálminum þetta letur: „Símilis símili gaudet?,“ 

rjett eins og hann vildi með þessu láta í ljósi: 

Isse mín hjarómærin holla 

hirðir að varð jeg nam olla. 

Jeg tók strax eptir því, þegar jeg leit þessð 

eptirmynd, að veslings riddarinn mundi ekki verð 

allt of vel varðveittur undir hjálminum; því bvé 

illa áttu ekki saman eldrauðu herklæðin og bláleit 

fjaðraskúfurinn og gula og svarta bandið og ást“ 

arlæti hirðmærinnar. En þar eð mjer gáfust ekki 

atundir til að hugleiða þetta vandlega, vegna þess 

að mótstöðu maður minn vóð að mjer, lagði Jé8 

burstönginni til hans í fyrsta sinn svo hart, að 

hann hrökk úr báðum stigreipunum, og var nær 

rokinn úr söðlinum, jafnvel þó hann hrifi í f2%“ 

ið á hestinum. - Engu að síður reyndi hann til 

að gjöra aðra hríð; en jeg lagði þá svo fast til 

hans með burstönginn, að hann hrökk úr söðlin“ 

um, og varð að berast máttvana af hólmgöng!“ 

vellinum. > þannig tókst nú til í þetta sinn fyri 

þeim ástfangna smalamanni, og með því jég, þa 

sem eptir var dagsins, stóðst allvel mót hinni 

öðrum, voru mjer, þegar turnimentið var búið; 

úrskurðuð af burtreiðar dómendunum verðlaun!" 

sem var næst þeim bezta; það var morlenzkt sverð, 

var hinn  gyllti meðalkafli þess alsettur dýrmæf- 

ustu gimsteinum. Jóhanna konungsdóttir hjó! 

1) Kunnugir bítast bezt, þýðandinn. 
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Sverði þessu þegar brosandi á lopt gagnvart mjer, 

Þegar jeg átti 20 fótmál að hásæti því, er gjört 

hafði verið handa henni. En þegar jeg fjell á 

knje á neðsta þrepinu, tók ofan hjálminn og ljet 

bannig sjá í bert andlit mjer, datt ekki einasta 

Ofan yfir konungsdóttur og aðrar þernur hennar 

Mjög svo, heldur fjell hennar kærasta hirðmey, 

Donna Eleónóra de Sylva, í Ómegin. Fáir 

Vissu hvað þessu óviti valda mundi, og jeg ekki 

heldur, En á meðan stóð á þessu uppnámi, fór 

Jeg fljótt leiðar minnar, þegar jeg var búinn að 

fá verðlaunin mín, og þekktu aðrir riðdárar mig 

þá ekki. Í 

Tveim dögum síðar fjekk hinn sami skjald- 

Sveinn mjer brjef, í hverju jeg var skoraður á hólm, 

Og hljóðaði það þannig: 

„Óráðvandi riddari! 

Þetta má með fullum orðum kalla yður, fyrst 

bjer hafið ekki að eins rænt annan, sem er yður 

betri, þeim dýrgrip, er hann hefur metið sem sinn 

dýrmætasta fjesjóð, heldur þar á ofan fífldjarflega 

leyft yður að bera djásn þetta, honum til spotts 

Og athláturs, á hjálmi yðar. En maður verður í 

tíma að bæla niður vonzku og flónsku þvílíks am- 

lóða, sem þjer eruð, og kenna yður, hvernig þjer 

Eigið að haga yður við heldri menn. það er auð- 

Vitað, að þjer haldið, fyrst þjer fenguð laun fyrir 

Urtreiðina seinast, sem var að eins af tilviljun, 
að hamingjan hafi lagt yður sjer í faðm; en ef 
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þjer þorið að ganga á morgun um sólar uppkomt 

á hólm við mig á hinum víðu völlum millum Ma- 

drit og Aranjuez, skal jeg gjöra mjer far um, 

að kenna yður mismuninn milli turniments til 

skemmtunar og alvarlegrar hólmgöngu, og að hegna 

hinnar unggæðislegu bíræfni. 

Yðar svarinn óvinur. 

Sá, sem flutti brjefið, vildi með engu móti 

láta í ljósi hvað hans herra hjeti, sendi jeg hon- 

nm því aptur með þjóninum línur þessar: 

„Hrokafulli riddari! 

Ef þjer hefðuð að eins hálft svo mikið vit 08 

hyggindi, eins og þjer hafið af grobbi og hroka, 

kynnuð þjer að ávarpa skikkanlegt fólk að minnsta“ 

kosti lítið eitt hæversklegar enn þjer hafið gjört- 

En með því jeg vil miklu heldur verja mig móti 

yður með sverðinu enn með pennanum, svo eng“ 

inn geti fengið tilefni til að halda að jeg sje hug“ 

laus, og daðri við smalastúlkur, þá lofa jeg að 

koma á morgun á stefnumótið þá stund, er þjef 

hafið kveðið á. Þar skal það sjást, að minn svarni 

óvinur er lygari, en að jeg er 

Don Cýrilló de Valaró.“ 

Eptir þetta fór jeg sama kvöldið ásamt með 

Don Alfonso de Cordua, syni móðurbróður 

míns, því hann hafði jeg valið til að halda fy! 

mig skildi, úr Madritar bæ til bæarins, jð 

var næstur hinum víðlendu völlum,. og vort V? 

þar um nóttina, en fyrir sólar uppkomu á völl- 



441 

um þessum. Mótstöðumaður minn, sem jeg sá, 

að var maðurinn, er jeg hafði litið áður á eld- 

rauðu herklæðunum, mætti á tilteknum tíma; 

hann gat líka því betur þekkt mig fyrir þá 

Skuld, að jeg hafði honum til storkunar bundið 

enn á ný græna bandið og mynd hjarðmeyjarinn- 

ar á hjálminn minn. Hann lljet mjer í ljósi gremju 

sína og fyrirlitningu, er hann hefði á mjer, með 

allra drembilegasta viðmóti. En jeg skeytti því 

engu; heldur tók ákaflega að berjast við þenna 

óvin minn, er jeg þekkti enn þá ekki, og að lið- 

inni hálfri stundu hafði jeg sært hann svo mjög, 

að hann varð að hníga hálfdauður og öldungis 

máttvana að velli. En þegar jeg gekk að honum 

og lypti upp hjálmi hans, þekkti jeg manninn; 

Var þetta sonur mikilsháttar ríkisráðs Spánarkon- 

ungs, og hjet Don Sebestian de Urrez, er 

Sökum velvildar, er konungur hafði sýnt föður 

hans, leit harla mikið á sig; en annars var hon- 

um fremur lagið, að auka álit sitt með auðlegð 

enn með fögrum dyggðum, frægð og hreysti. Mjer 

Var kunnugt, að merkir riddarar voru sjaldan van- 

ir að vera samvistum við hann, nema þeir einir, 

Sem þurftu hjálpar við hjá föður hans. Jeg snjeri 

mjer því með fyrirlitningarbragði frá honum, og 

mælti við þá, er nálægir voru, að mjer fjelli það 

Sár illa, að jeg skyldi hafa háð allra fyrstu hólm- 

gönguna mína við aula, og óskaði því feginn, að 

Þetta spyrðist ekki. Við Don Alfonso (er líka 
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hafði leikið mótstöðumann sinn mjög illa át!), stig“ 

um því strax á hesta vora og riðum til Madrit. 

Hinn gamli Urrexz hafði ekki einungis út af 

hólmgöngu þessari, heldur og líka vegna þess, að 

sonur hans hafði særst svo hættulega, reynt til á 

allar lundir að koma mjer í óþokka hjá konungi 

„en hafði þó ekki náð tilgangi sínum, því fáum 

dögum síðar, þegar jeg var að þjónustu í forsal 

konungs, kallaði hann á mig inn í herbergi sitt, 

og ljet mig, fáorólega skilja, að sjer misþóknaðist 

á engan hátt hugprýði mín; en þó líkaði sjer bet- 

ur, að jeg sneiddi mig hjá óþarfa einvígum, en 

ljeti bráðum, ef til vildi, því meiri hreysti í ljósi 

móti óvinum konungs. Jafnvel þó jeg lofati því, 

að haga mjer í öllum greinum eptir allramildasta 

boði hans hátignar, fjekk jeg þó ekki sneitt mig 

hjá, að vera, eins og aðrir riddarar, ofurhugi við 

nautaatið, sem haldið var skömmu síðar, og aflaði 

jeg mjer við það ei all lítillar frægðar, þar sem jeg 

felldi þá 3 ólma villiuxa. En með því uxinn, €r 

jeg lagði síðast að velli, veitti mjer áður ærið 

högg á hægri mjöðmina, svo mig mæddi blóðrás 

og sárið bólgnaði, hlaut jeg að liggja nokkra dagð 

í rekkju. Fjekk jeg þá brjef, er var svo látandi: 

„Don Cyrilló de Valaró! 

Hvers vegna leggið þjer ekki meira kapp á að 

láta sjá yður opinberlega heilan og heilbrigtan ? 

- *) Sagan þegir um, hver þessi mótstöðumaður var. Má 

sko einhver hafi haldið skildi fyrir Urrez. þýðandinn 
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Verið þó vissir um, að menn hafa tvær orsakir til 

að heimta af yður þungbæran reikning fyrir hátt- 

semi yðar, bæði fyrir það, að þjer hafið verið svo 

djarfir að bera annarlega herraþjóns einkunn, og 

líka hins vegna, að þjer hafið ekki vílað fyrir yð- 

ur að vera svo hirðulaus, að skilja hana eptir á 

nautaats vellinum. Hugsið yður nú vel um, hvern= 

ig þjer ætlið að afsaka yður á skilvíslegan hátt, 

en vitið jafnframt, að þrautir þær, er þjer nú líð- 

ið, valda því, að nokkuð kennir í brjósti um yður. 

Donna Eleónóra de Sylva.“ 

Jeg gat í fyrstu ekki skilið, hvað þessari hefð 

armey kæmi það við að krefja mig reiknings fyr- 

ir framferði mitt, þangað til þjónn minn vakti mig 

af þeim draumi, því hann hafði komist að því hjá 

bjónustumeyju Donna Eleónóru,:sem hún trúti 

fyrir leyndarmálum sínum, að Don Sebastian 

de Urrez hafði hingað til verið tölvert í háveg- 

um hjá þessari höfðingsmeyju; en hafði nú allt í 

einu misst hylli hennar vegna þess, að hann hafði 

á óskynsamlegan hátt brugðið henni um megna ó- 

tryggð og undirferli; og gat jeg því búist við, að 

Eleónóra, til þess að hefna sín á honum að 

Marki, reyndi annaðhvort í gamni eða alvöru að 

Setja saman ástarsögur um mig. 

„Þetta varð líka orð og að sönnu; því þegar 

Jeg, eptir það jeg var orðinn aptur heill heilsu, 

Sætti tækifæri til að tala við Eleónóru Í ein- 

rúmi í hinum kónunglega aldingarði, er hjet Buecn- 
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Retiro, ljet hún í fyrstu sem hún væri fálát og 

sjer þætti fyrir út af því, að jeg hefði gjört mjer 

svo dælt við sig, að bera mynd sína og einkunninð 

leyfislaust. En jafnskjótt sem jeg hafði borið upp 

nokkrar gildar afsakanir ásamt þeim fagurmælum, 

að jeg metti þessa hluti sem sjerlegan helgidóm, 

eg vikli ekki fyrir mitt líf láta þá af hendi við 

nokkurn riddara, hver sem hann væri, spurði hún, 

eg var þá nokkuð mildari í bragði: „En hvernig 

fer, ef jeg heimta sjálf aptur það, sem Don Se- 

bastian hefur misst af hirðuleysi og þjer hafið 

fundið af tilviljun og eignað yður án míns leyfis?“ 

Jeg mælti: „þá verð jeg með skyldugri lotningu 

að gegna beiðni yðar og skipun; en viðurkenna 

verð jeg samt, að ómiskunsamari eruð þjer enn 

sjálf hamingjan, og eru þeir ólánsömu þó annars 

vanir að kvarta einungis yfir því, hvað hún sj€ 

brigðlynd.“ Eleónóra mælti: „það er ekki æti- 

andi að yður gæti verið til nokkrar sjerlegrar ham- 

ingju, að slíkir smámunir væru undir yðar hönd- 

um.“ „Og það má ske vegna þess,“ svaraði j€g, 

„að einungis hann Don Sebastian á að vera 

svo lánsamur, að njóta fegurðar yðar.“ Við þessi 

orð roðnaði Donna Eleónóra til muna og þagði 

um hríð; en loksins mælti hún: „Verið þjer, Don 

Valaró! fullvissir um það, að Urrez hefur alla 

sína æfi minni hylli hjá mjer í vændum enn hinn 

allra auðvirðilegasti aðalsmaður; því jafnvel þótt 

jeg ljeti vissa menn, sem jeg vil ekki nefna, teljá 
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mig fyrir nokkru síðan á það, ab hafa hann í lítið 

eitt metum, já, jafnvel að hafa til hans nokkurn 

ástaril, þá er mjer síðan orðið kunnugra hans klúra 

og rustalega framferði, er jeg hefi megnan viðbjóð 

og andstyggð á.“ Jeg mælti: „Jeg hefi ekkert til 

hans að segja, hvorki gott nje íllt, nema það, að 

fáir ráðvandir riddarar virta hann samvistum; en 

ekki er það tiltókumál, þó hann hafi ætíð metið þá 

vanvirðu að litlu, þar eð sú ánægja gat nógsam- 

lega bætt honum það upp og huggað hann, að hann 

naut ástar hinnar fegurstu hefðarmeyjar, sem til er 

í höllu konungs.“ 

Donna Eleónóra varð þess vör, ef til vill, 

ab hún væri ekki lengur fær um, að þvinga geðs- 

hræringar sínar, sem börðust hverjar við aðra, því 

hún mátti sannarlega skammast sín með sjálfri sjer, 

fyrir það, að hún hafði hingað til gefið rúm í hjarta 

sínu. slíkum illræmdum riddara, er einungis með 

stúlkuandliti sínu, eður, ef til vill, með gjöfum og 

brælslegri þjónustu hlýtur að hafa smeygt sjer inn 

hjá henni. Hún mælti því með angurværri röddu: 

„Don Cyrilló! látum oss hætta þessari ræðu, því 

Jeg get ekki heyrt nefndan hinn smánarlega Seba- 

Stian de Urrez; en þess vil jeg biðja yður, að 

bjer sendið mjer aptur þessa smámuni, til þess að 

Jeg, þegar jeg brenni þá, geti um leið afmáð úr 

brjósti mínu, alla endurminningu um þenna ótíma- 

bæra elskhuga minn.“ „Vegna hvers á þá,“ mælti 

Jeg, „saklausa bandið og snotra myndin að líða 
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fyrir óskammfeilni svfvirðilegs manns. — Askan af 

hlutam þessum skal jafivel halda sínu háa verði, 

fyrst þeir eru komnir frá svo fögrum höndum; €n 

til þess að ryðja þeirri óþóknanlegu endurminning! 

á brott, þá sýnið. mjer þá velvild, að unna mjer 

hins auða rúms í yðar hjarta, og trúið því jafn- 

framt fyrir fullt og fast, að jeg skal ætíð í allri 

háttsemi minni kappkosta betur enn hinn óvandaði 

Urrez, að gjöra mig verðugan yðar Ómetanlegu 

hylli.“ 

það er efalaust, að Donna Elcónóra hlýt- 

ur að hafa furðað sig yfir því, að jeg, sem vár 

ungur riddari, að eins 18 ára að aldri, skyldi þeg- 

ar mæla svo djarflega og hyggilega sem hinn reynd- 

asti elskhugi; en hún mælti þannig: „Don Cý- 

rillól þjer eruð svo nógsamlega búnir að láta Í 

ljósi yðar staklegu hreysti óg frækleika, að nærfelt 

alla hefur furðað á því, þar sem þjer í einvígum! 

þeim, er þjer hafið haldið, hvort heldur í gamni 

eður alvöru, hafið sigrast á mönnum og dýrum; €N 

hjarta mitt lætur ekki svo hæglega sigrast, en verð- 

ur miklu framar að hafna allri ást, þar eð það var 

í fyrsta sinn svo ólánsamt í vali sínu. Hlífið mjer 

því framvegis fyrir þess konar ástar-áleitni, en gjörið 

langtum heldur þá bón mína, að senda mjer hið 

allra fljótasta hlatina, sem jeg hefi beðið um.“ 

Jeg hefði feginn borið enn þá fram ýmsar 

mótbárur gegn þessu áformi Eleónóru, hefði ekki 

hindrað mig í það sinn, að nokkrir riddarar 9£ 
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kvennfólk komu að okkur í þessu. Jafnskjótt sem 

jeg að svo búnu var orðinn einn og kominn í her- 

bergi mitt, fann skynsemi mín fullvel, að fegurð 

Donna Eleónóru hafði gagntekið mig, já, jeg 

hafði fengið svo. megna ást til hennar, að mjer 

fannst hver stundin leið og löng, sem jeg varð að 

lifa án þess að sjá hana. þess vegna varð penn- 

inn athvarf mitt, því meó honum ritaði jeg þessari 

minni ástfólgnustu hin allra átakanlegustu kærleiks- 

brjef, og bað í þeim fyrst og fremst ekki að eins 

um það, að hún vildi unna mjer ástar sinnar, held- 

ur einnig leyfa að myndin og herraþjóns einkunnin 

mætti vera hjá mjér sem fyrsti vottur um hylli 

Eleónóru og ást við mig á móti. 

Tveir liðlangir dagar liðu, sem jeg var millum 

Vonar og ótta, þangað til jeg öðlaðist loks það half- 

gleðilega og hálfhryggilega svar, að jeg mætti að 

vísu halda því, sem gipta mín og hreysti hefði á- 

unnið mjer, þó með þeim kostum, að jeg ljeti aldrei 

Optar sjá það opinberlega, heldur dyldi einn og sjer- 

hvern þess. Auk þessa skyldi mjer einnig leyfast, 

að tala um hádegisbil á næsta degi við hana í her- 

bergi hennar, þó með þeim skilmála, er mjer þótti 

nú harla þungur, að jeg mætti ekki tala eitt ein- 

ásta orð um ástarsakir. þessi seinast nefndi skil- 

máli gjörði mig svo ráðþrota og hjálparlausan, að 

Jeg tók þegar að vantreysta því, að jeg mundi 

hokkurntíma geta sigrað Eleónóru steinhjarta, fyr 

nn jeg væri búinn fyrir alvöru að gjöra áhlaup á 
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það. En jeg var í það sinn heppnari með ást mína 

enn jeg hefði getað óskað; því þegar jeg sótti hana 

í fyrsta sinni heim, og þá hagaði jeg mjer mjög 

nákvæmlega eptir boðum hennar, fjekk jeg leyfi til 

að koma til hennar á hverjum degi eptir miðdegi8“ 

borðun og stytta henni stundir með tafli. En þeg“ 

ar mín Óvanalega óframfærni og skipanir hennar, 

sem hún hafði ítrekað með alvörugefni, höfðu ærið 

lengi aptrað mjer frá, að stynja upp ástar- eyrindi 

mínu, gaf hin fjörmikla Eleónóra loksins sjálf til- 

efni til þess, að jeg á knjánum stundi fram áköf- 

um andvörpunum, bar kveinstafi mína upp fyrir 

henni og hótaði að leggja mig sjálfan í gegn, ef 

hún vildi ekki unna mjer ástar sinnar; virtist þá 

eins og hún fengi allt í einu sinnaskipti, og í ein 

orði að segja, við urðum upp frá þeirri stundu slíkir 

innilegir elskendur, að til þess að gjöra okkur bæði 

að hinum allra ánægðustu hjónum, skorti nú ekkert 

annað á enn prestslega vígsla. Engu að síður ljet- 

um við ástir okkar fara svo dult, að við konungs“ 

höllina var að vísu í almæli, að okkur væri yðr“ 

burða vel til vina, en fáir ætluðu, að við, sem vör“ 

um bæði enn þá harla ung að aldri, hefðum þegar 

bundist einkamálum. 

Enginn leitaðist við að vera okkur til tálmunar Í 

einu nje neinu; því hinn einasti óvinur minn Do? 

Sebastian de Urrez hafði, jafnskjótt sem ha? 

var aptur heill sára sinna, farið úr landi. Jeg lifði 

þess vegna með Eleónóru minni yfir heilt ár 



449 

vió beztu ánægju, og auk þess kom jeg mjer svo 

vel við konung og hirð hans, að það virtist sem 

hamingjan hefði öldungis verið að hossa mjer. 

Þegar Carl konungur hinn VIII. í Frakk- 

landi hafði farið leiðangursferð til Neapels ár- 

ið 1494, komu ýmsir ungir meiriháttarmenn frá 

Neapel til konungs hallar í Castilíu. Einn af 

Þessum hafði naumast sjeð Donna Eleónóru 

de Sylva í fyrsta sinni, áður enn fegurð henn- 

ar var búin að gjöra það að verkum, að hann varð 

ástfanginn glópaldi á styttri tíma enn jeg hafði 

Orðið það, Jeg komst allskjótt að því, að hann 

gjörði sjer hið mesta far um, að kom mjer út- 

Undan hjá Eleónóru, en sjer sjálfum aptur í 

Mjúkinn í minn stað. En þar eð jeg var að öllu 

leyti fullviss um tryggð unnustu níinnar og var 

bar að auki reyndar skyldugur til að láta nokkuð 

Undan komumanni, því kurteisin krafðist þess, ljet 

Jeg þetta lítið á mig fá, með því jeg var líka að öðru 

leyti ánægður. En þegar stundir liðu fram, tók 

Þessi hrokafulli Neapelsmaður að álíta kurteisi mína 

Míðangalegan bleyðuskap, varð því æ djarfari og 

djarfari og hripsaði einu sinni blómsturstöngul úr 

höndum Eleónóru, sem hún ætlaði að rjetta að 

Mjer, þegar jeg í flýti gekk fram hjá. Í það 

*inn gat jeg ekki gjört meira að verkum enn að 

láta hann með augnatilliti mínu sjá fáþykkju mína 

Yfir þessu, því jeg varð í þetta sinn að fylgjast 

Með konungi; en sama kvöldið áttumst við orða- 

29 
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kast við, í fyrstunni hæðilegt, en það varð skjótt 

svo meiðandi, að jeg neyddist til að skora með- 

biðil minn á hólm við mig á næsta degi til að 

reyna hvassar kesjur og bitur sverð. Hann ljet 

harla vel yfir því, og þóttist ei mundi verða lengi 

að gjöra út af við slíkan ungan og grannvaxinn 

riddara, sem honum litist jeg vera, og var þó gort- 

ari þessi ekki kominn enn þá öldungis af æsku- 

skeiði. En fyrir miðnætti sendi konungur til mín 

herforingja nokkurn af höfuðvörðum sínum, og ljét 

hann segja mjer, að svo framarlega sem jeg vildi 

ekki missa hylli sína og mína tímanlegu velferð, 

mætti jeg engan veginn ganga á hólm við mann- 

inn frá Neapel, sem væri mikilsháttar prinz, €F 

dyldi hið rjetta nafn sitt; en konungur mundi 

sjálfur einhvern daginn jafna það lítilvæga sund- 

urþykki, sem væri með okkur. Jeg varð nærði 

hamslaus út af þessu, en hlaut þó að hlýða, þar 

eð herforingjanum hafði verið boðið að setja mig 

í hald jafnskjótt sem jeg sýndi í þessu nokkurn 

mótþróa. Jeg kvartaði yfir bágindum mínum við 

Eleónóru; gjörði hún sjer þá far um að hug“ 

hreysta mig með alls konar blífmælum, og kvað 

mig að fullu mega treysta tryggð sinni; €n bað 

jafnframt innilega, að jeg misvirti ekki við SÍg; 

þó hún leyfði manninum frá Neap el öðru hverl“ 

að koma til sín og hafa lítilfjörleg ástaratlot ! 

frammi við sig, því þetta hefði drottningin skipað 

ájer að láta svo vera, sakir vissrá ríkismálefnð 
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en seinna skyldi mjer gefast hentugleikar til að 

koma hefnd fram á meðbiðli mínum, sem hún vissi 

að hefði beyg af mjer, og þess vegna hefði hún 

sjálf í kyrþei komið hinu konunglega banni til leiðar. 

Við þetta sefaðist jeg loksins lítið eitt, þó mjer 

alls ekki líkaði; en sú ró átti sjer ekki langan 

stað; því þegar konungur skaut á frest að láta 

rannsaka misklíðina millum okkar, og jeg varnaði 

þess, hvað jeg gat, að þau Neapelsmaðurinn og 

Eleónóra gætu fundist, þá var það einhverju 

sinni, að við hittumst báðir, þegar minnst varði, 

og hann var á gangi í aldingarði konungs með 

Eleónóru við hönd sjer; brá jeg honum þá um, 

að honum væri betur lagið að leiða kvennmann 

enn fara með burstöng eða sverð.  Sór hann þá 

dýran eið, að hann mundi strax með sverði sínu 

hafa hefnt þessara fífldjörfu orða minna, ef hann 

byrði að rjúfa hallarfriðinn í aldingarði konungs; 

rak jeg þá upp hæðnishlátur og ljet hann vita um 

leið, að það stæði að öllu leyti í hans valdi að 

fylgja mjer um lítið hlið út á yfrið hentugan or- 

Ustuvöll, sem væri þaðan svo sem 100 fótmál og 

Væri alls ekki á hallarlóðinni. 

Undir eins brá Neapelsmaðurinn við og hneigti 

Sig fyrir Eleónóru, sem titraði eins og hrísla 

af kvíða, fylgdi hann mjer svo út á flöt fyrir ut- 

an garðinn, hvar við rykktum skjótt sverðum til 

Þess að Penia nokkur blóðug strik hver á annars 

líkama. Mjer heppnaðist fyrsta höggið svo vel, 

29" 



452 

að jeg opnaði strax hinar þrútnu æðar á enni óvin- 

ar míns. þar eð blóðið, er streymdi úr sárin, 

deyfði mjög sjón hans, hjó hann í blindni til mín, 

en þó svo ákaft, að jeg fjekk lítið sár á hægri 

handlegginn; en þar eð hann hafði fengið í þess“. 

ari svipun 2 stór högg, annað í herðarnar, hitt Í 

hálsinn, hnje þessi fjandmaður minn í ómegin til 

jarðar. Leit jeg þá í kringum mig, hvort jeg sæl 

nokkurn, er gæti bundið sár hans og borið hann 

á brott; en rjett í því var jeg umkringdur af höf- 

uðvörðum konungs, sem orðalaust fengu mjer her“ 

bergi í fangaturni þeim, sem þeir einir voru látn- 

ir sitja í, er brotið höfðu á móti boði konungS- 

Hjer var mjer fyrirmunað að rita nokkrum manni, 

og enn fremur að ræða við góða vini, en yfr“ 

fljótanlegt var mjer gefið að borða af bezta mát; 

og um sár mitt var bundið af lækni tvisvar á 

hverjum degi, svo að eptir 12 daga var það algróið. 

Eitthvert kvöld, þegar lækninn var genginn 
; a a 

frá mjer — var hann þá fyrir skömmu búinn 4“ 

binda sár mitt án þess varðmennirnir væru þar 

nærstaðdir — kom hann aptur að vörmu SspO“ 

og mælti: „Herra minn! nú er tími til að þið“ 

forðið yður með því að flýja í skyndi, því auk 

þess, að enginn varðmannanna er nú í nánd, standa 

allar dyr opnar á fangelsi yðar; flýtið yður Þv' 

og fylgið mjer.“ Jeg hugsaði mig ekki lengi U7; 

hvort þetta mundi vera vel í hag búið eður él 

heldur kastaði í einni svipun yfir mig öllum klæð“ 
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um mínum og gekk hið hraðasta á brott með lækn- 

inum, gaf honum fulla lúku mína af gullkrónum, 

og komst án alls farartálma heim til móðurbróð- 

ur míns, Don Gonsalvo Ferdinandar de 

Cordua; hjet þá sonur hans Don Alfonso 

ekki einungis því, að jeg skyldi mega vera þar 

óhultur á laun, heldur bauð mjer þar á ofan, að 

hann skyldi njósna um allt, er rætt yrði við hirð- 

ina um flótta minn. 

þar eð konungur ljet nú sjálfur setja þá í 

fangelsi, er haft höfðu vörð. á mjer, og bauð, að 

mín yrði leitað á öllum vegum og um land allt, 

Virtist sem hann væri mjer nú enn reiðari enn 

fyr; sá jeg af þessu, að mjer mundi ekki vera 

Vært í Castilíu, gjörði jeg því móður minni orð 

að senda mjer nægilegt skotsilfur, og laumaðist 

nokkrum dögum síðar til Portúgals, hvaðan jeg 

gekk á skip, er fara átti til Englands; ætlaði 

Jeg þar að reyna hreysti mína, því orð ljek á, að 

Hinrik VIL Englands konungur hefti í hyggju 

að byrja stríð gegn Skottum og nokkrum upp= 

hlaupsmönnum. En sú von brást mjer heldur 

enn ekki, því stríðsloginn hafði verið kæfður nið- 

ur Í tíma. Að vísu auðnaðist mjer að hitta kon- 

Ung og ekki að eins að fá fyrirheit um kröptuga 

Vernd hans, heldur og einnig um frama. seinna 

Meir. En þetta loforð um frama gat mjer vel 

Skilist að væri að einsorðin tóm; og með því mjer 

fannst þar að auki heldur dauflegt við hina ensku 
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hiré, dvaldi jeg þar að eins fáa mánuði, fór svo 

að skoða hina helztu staði í ríkinu, gekk að því 

búnu á skip, er sigldi til Niðurlandanna og ferð- 

aðist svo yfir um þau til hallar Maximilíans 

keisara; var þar í þann tíma hin mesta gnægð af 

öllum þeim ánægjusemdum, er ungur riddari mátti 

æskja sjer. Jeg varð frá mjer numinn af undrun 

yfir afbragðs fríóleik Filipps keisarasonar, 0g 

fjekk jeg eptir það skjótt að vita, að hann skyldi 

þá bráðum ganga að eiga Jóhönnu konungs- 

dóttur frá Castilíu, taldi jeg hana þegar með 

sjálfum mjer hina giptusamlegustu konungsdóttur, 

þar eð hún fengi svo fríðan mann; en eptirkom- 

andi tíð og tilburðir kenndu mjer að hugsa langt- 

um Öðruvísi. 

Jeg lagði nú alla stund á að komast í mjúkinn 

hjá keisarasyni þessum og ná hylli hans, því jeg 

gjörði mjer vissa von um, að konungur minn 

mundi að bón hans taka mig bráðum til náðar 

aptur. Í þessu var hamingjan mjer yfirburða vin- 

veitt, þar eð jeg í ýmsum riddaraleikum ávann mjer 

harla dýrmæt verðlaun og mikla frægð fram yfr 

aðra jafnaldra mína; en út af því urðu þó skjótt 

nokkrir til þess að þykja nóg um þetta hrós, 08 

var einkum meðal þeirra riddari nokkur frá Sá 

voyen, sem þóttist vera heilmikill garpur og Vár 

alla jafna smátt og smátt að leita tækifæris til 

að geta reynt sig við mig í alvöru. Tækifærið 

bauðst honum fyr enn hann hafði ætlað; en það 
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urðu málalok, að hann var í nærveru yfir 1000 manna 

borinn af orustuvellinum særður næstum til bana, 

hvar á mót jeg hafði fengið að eins þrjú svöðu- 

sár, og þurfti jeg ekki fyrir þeirra sakir að liggja 

neitt rúmfastur, heldur gat jeg komið í höllina á 

degi hverjum. Fáum vikum síðar fór jeg rjett að 

Segja eins með Gallíumann nokkurn, fyrir það, 

að hann í nærveru minni gaf hinni spánversku 

þjóð ærumeiðandi lastmæli. En báðir þessir ógiptu- 

sömu riddarar spönuðu gegn mjer hinn þriðja, sem 

Var frá Neapel; en honum var ei svo mjög annt 

um að hefna beggja hinna, eins og að jafna á mjer 

fyrir landa sinn, er orðið hafði fyrir óskunda af, 

mjer í Madrit. Hann ljet mikið yfir sjer og 

beiddi sjálfur keisarann ekki að eins leyfis til að 

mega ganga á hólm við mig, heldur bað hann 

einnig um óhult leiðarbrjef, ef hann feldi mig, 

Sem keisarinn að vísu neitaði honum um í fyrstu, 

en þegar jeg beiddist þess hans vegna í undir- 

Sefni, leyfði keisarinn það að lokunum. 

Nú var allt búið undir hina fyrirhuguðu hólm- 

Böngu og ætlaði keisari að horfa. á hana með allri 

hirð sinni. Við komum nú í tæka tíð á vígvöll- 

inn, er ogg var haslaður, og vorum ágætlega bún- 

ir að vopnum og klæðum, og höfðum góða hesta; 

Tiðumst vjer svo á og brutum burstengur vorar 

án þess að nokkuð sjerlegt áorkaðist; því næst 

Tykktum vjer sverðum úr slíðrum, fann jeg þá 

skjótt að mótstöðumaður minn var engin óreynd- 
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ar riddari, því svo hart gekk hann fram, að jeg 

hafði langa hríð nóg að gjöra að verjast áhlaup- 

um hans. Hann var sterkur mjög, hrikalega vax- 

inn og holdugur; var hann því eptir fjórðung stund- 

ar orðinn svo móður, að hann hefði vel þegið, að 

jeg hefði leyft honum að hvílast um hríð. þar á 

móti vildi jeg færa mjer þenna hag í nyt, eink- 

um þar eð jeg hafði fengið sár á hægri mjöðm- 

ina; tók jeg nú að beita allri orku, hjó hvert högg 

af öðru af öllu afli í stálhúfu hans, en eitt högg- 

ið mistókst mjer þannig, að sverðið lenti í hausn- 

um á hesti hans og klauf hann, svo kappinn hlaut 

að falla til jarðar. Stje jeg þá einnig af baki, 

leyfði honum að standa á fætur, og tókum vjér 

svo að berjast á fæti. Vjer snjerumst þá svo marg- 

víslega hver í kringum annan, að líkast var sem 

vjer dönsuðum og berðumst í senn; mæddi oss þá 

báða megn blóðrás, því herklæði vor voru mjög 

höggvin; þó var mótstöðumaður minn aflminni 

enn jeg og beiddist því hvíldar litla hríð, sem jeg 

leyfði honum og fjekk jeg sjálfur á meðan nýtt 

fjör, sem jókst því meir, þegar jeg varð þess var, 

að keisarasonurinn ljet mig sjá stakleg merki sinn“ 

ar velþóknunar. Jafnskjótt sem óvinur minn veif- 

aði aptur sverði sínu, brá jeg skjótt við og keyrti 

slíkt högg í höfuð honum, að honum lá við óviti, 

en við næsta högg fjell hann „dauður til, jarðar. 

Jeg kastaði sverði mínu, gekk til hans til að rífa 

hjálminn af höfði honum svo loptið gæti komist 
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at, hónum til svölunar; en þar höfuðið var klofið 

hæstum niður Í augu, var auðskilið, að maðurinn 

Var andaður, jeg fól hann því gæzlu þjóna hans, 

fór á bak hesti mínum og reið heim til mín; hafði 

Jeg fengið 2 ærið djúp sár og 6 nokkuð minni. 

Ljet jeg því næst tilhlýðilega binda sár mín. 

Þetta starf, er svo vel heppnaðist að leysa af 

hendi, ávann mjer ekki að eins mikils álits við hirð 

keisarans, heldur einnig fullrar hylli keisarasonarins, 

Svo að hann ljet mig vera einn Á meðal sinna helztu 

riddara og gaf mjer drjúga peninga til viðurvær- 

is á ári-hverju. Jeg öðlaðist við þetta leyfi til 

að sjá ekki að eins þær ágætustu furstahallir í 

Þýzkalandi, heldur einnig konungsríkin Bæ- 

heim, Ungverjaland og Pólínaland; við 

Þetta varð styttra úr tímanum fyrir mjer enn jeg 

hafði ætlað, og kom jeg ekki aptur til hallar keis- 

arans, fyr enn átti að flytja Margrjetu keis- 

Aradóttur sem brúður til Jóhannesar konungs- 

Sonar frá Castilíu. þar eð nú Filippus keis- 

Arasonur fylgdi þessari systur sinni til Castilíu, 

þá fjekk jeg við það tækifæri að sjá bæði hið kæra 

föðurland mitt og mína allra ástfólgnustu Ele ó- 

nóru, því Ferdinand konungur tók mig aptur 

til náðar fyrir bænastað keisarans barna og barna 

sjálfs síns, og hjet með öllu að gleyma því, sem 

áður hafði orðið á fyrir mjer. 

það verður ekki orðum að því komið, hvað 

Slöð Donna Eleónóra varð, þegar jeg kom nú 
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aptur til hennar í fyrsta sinni, já, með öldungis 

nýjum og sjerlegum ástaratlotum tókst henni þann- 

ig að fanga mig, að ást mín tilhennar, sem mjög 

var tekin að kólna, tók að verða miklu ákafari 

enn nokkru sinni áður; og jafnvel þótt hinir beztu 

vinir mínir ljetu mjer í ljósi að hegðun hennar 

hefði hingað til verið heldur enn ekki tortryggi- 

leg, og leituðust við að fæla mig frá henni, þar 

eð hún ekki einungis hefði haft allt of alúðleg mök 

við manninn frá Neapel, sem eptir það, að hann 

var orðinn heill sára sinna, er jeg hafði veitt hon- 

um, hafði dvalið heilt ár í Madrit, heldur þar á 

ofan haft ískyggilegar samvistir við allmarga aðra 

ókunnuga, þá megnaði þó ekkert að slíta mig frá 

henni; því í hvert sinn, sem jeg að eins nefndi 

þess konar ónotamálefni við hana, kunni hún gott 

lag á, að láta svo mjög yfir sakleysi sínu, er ver- 

ið væri að ofsækja, og með miklum eiðum og fögr- 

um tárum að afsaka þannig skírlífi sitt, að jeg 

hlaut að trúa henni í öllum greinum, og telja mig 

heppinn, þegar jeg fjekk með knjefalli, auðmjúkri 

bón um fyrirgefningu og blíðustu ástaratlotum, 

blíðkað aptur geð hennar eptir að hún var orðin 

fokreið. 

Þegar nú þannig öll tortryggni var orðin 

upprætt úr hugskoti mínu, hjörtu vor voru á ný 

orðin til fulls sameinuð og jeg komst þar að auki 

í meiri og meiri met við alla hirðina, þá virtist 

mjer óánægjan vera lengra frá mjer enn himin“ 
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inn er frá jörðunni. En þegar riddaraleikir og 

Margs konar aðrar skemmtanir, sem fóru fram á 

brúðkaupshátíð konungssonar, voru á enda, gaf 

konungur mjer nýjan flokk fótgönguliðs að ráta 

yfir, og til þess að vopn mín ekki skyldu ryðga í 

slíðrunum, sendi hann mig og aðra fleiri mót Mór- 

um, er bjuggu á fjöllunum í grend við Grana- 

da, því þeir voru þá teknir að brydda á alls kon- 

ar óróa, og vildu reyna tilað gjöra verulega upp- 

Teist; áttum vjer að stríða við þá. þetta var mjer 

hin mesta ánægja, því nú fjekk jeg tækifæri til 

að hefna föður míns á þessum vondu mönnum; 

það er líka sannast að segja, að árið 1500 og 

hæstu árin þar á eptir, þegar uppreist þeirra var 

Sem áköfust, fundu þeir svo til reiði minnar, að 

konungur hafði ekki orsök til að sjá eptir því, 

að hann hafði sent mig þangað. Á meðan á þessu 

Stóð var Ferdinand tekinn til að stríða mót 

Lúðvík XII. Frakka konungi út af konungsrík- 

inu Neapel (sem þeir fyrir skömmu síðan höfðu 

skipt með sjer, en rekið Friðrik konung frá 

tíki), og hafði Gonsalvus Ferdinand de Cor- 

dua móðurbróðir minn, sem var foringi spán- 

Verska hersins í Neapel, verið svo ógæfusamur 

árið 1502 að missa þar allt nema Barlettu kast- 

ala. Hannritaði því konungi og bað hann að senda 

Sjer þangað lið og mig með, sem væri systursonur 

Sinn. Konungur varð við bóninni; ferðaðist jeg 

hví undir árslokin til móðurbróður míns, sem jeg 
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hafði ekki sjeð í mörg ár; tók hann við mjer báð- 

um höndum, og varð þó enn glaðari, þegar jeg 

færði honum þau tíðindi, að óþreytt lið kæmi 

þangað skjótt, var hann þess þá fulltrúa, að nú 

tækist sjer að hefna sín á þeim frakknesku. Hon- 

um brást heldur ekki sú von; því næsta árið 1503 

unnum vjer fyrst sigur á frakkneskum hjá Ce- 

reníólu bæ, fórum svo að höfuðborginni Nea- 

pel og unnum hana, hjeldum að því búnu orustu 

wið Gariglíanó ána, og unnum þar sigur, 08 

þegar líka var búið að vinna Cajeta kastala, 

lögðum vjer Neapels ríki undir Ferdinand 

konung, svo að allir frakkneskir voru reknir það- 

an með hinni mestu smán. Næsta ár hugðist Lú ð- 

vík konungur að vísu. að fara á hendur oss me€ð 

miklu fjölmennara lið; en móðurbróðir minn hafði 

fyrir sakir sinna staklegu hygginda svo umbúist, 

að ekkert varð frá honum unnið. Sömdu þá frakk- 

neskir frið og gjörðu samband við konung voim; 

og þar eð Ísabella kona Ferdinands andað- 

ist á því ári, fjekk hann strax frakkneskrar konu 

og vildi koma í veg fyrir að Filippus tengða- 

sonur sinn settist að ríki í Castilíu, sem við 

dauða konungssonar var orðin eign Jóhönnu 

konungsdóttur. En Filippus ljet ekki undan; 

mátti því Ferdinand vikja til Arragóníu- 

Gonsalvus móðurbróðir minn hafti komið 

sjer í mikið álit í Neapel og ríkti þar Ferði?“ 

andi til mestu nota sem sannur konungur, 08 all- 
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ir þegnarnir óttuðust hann og elskuðu. En jafn- 

skjótt sem Ferdinand fór að hugleiða þetta bet- 

ur með sjer, kviknaði hjá honum misgrunur gegn 

móðurbróður mínum um það, hvort hann mundi 

ekki vera að sitja um að ná konungsríkinu til 

handa Filippusi, eður, ef til vildi, ætlaði jafn- 

vel að setja kórónuna: á höfuð sjer (Gonsalv- 

Usar). Þess vegna kom Ferdinand sjálfur flatt 

upp á til Neapels, ljezt hann þá vera harla blíð- 

ur við Gonsalvus, og var líka vel ánægður með 

Stjórn hans í ríkinu; en þessi skarpvitri maður 

fann þó skjótt, að vinalæti konungs voru ekki af 

alhuga. En Gonsalvus hafði góða samvizku og 

ferðaðist því öldungis mótmælalaust með konungi 

til Arragóníu, en fjekk þar tillauna meiri smán 

eg spott, heldur enn þökk og hrós fyrir sína trúu 

þjónustu. þar eð Ferdinand hafti líka misgrun 

á mjer, varð jeg því einnig að taka þátt í óheill 

Móðurbróður míns. En með því jeg hafði ekkert 

að sækja til Arragóníu nema hylli konungs, en 

hafði í Gastilíu arfheimtu eptir föður minn, ferð- 

áðist jog til Filippusar; var þá Donna Ele- 

Ónóra de Sylva fyrir skömmu gengin í þjónustu 

hjá konu hans, og var ein af hennar helztu hefð- 

Armeyjum, 

Filippus veitti mjer kammerherra þjónustu 

98 mikil árleg laun, gekk jeg því að eiga Eleó- 

hóru fáum mánuðum síðar; en við samsængun 

Við hana varð jeg þess skjótt var, að hún var ekki 
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óspillt mey, sá jeg þá eptir því með sjálfum mjer, 

að jeg hafði ekki fyrrum trúað betur orðum tryggða- 

vina minna, heldur látið í ljósi stöðuglyndi í mörg 

ár til að öðlast að lokum slíka óvissa ánægju; 

einsetti jeg mjer þó, að bera þetta böl með þol- 

inmæði, og dylja á allar lundir fyrir konu minni 

viðbjóð þann, er jeg þannig allt of snemma hafti 

á henni, en skemmta mjer þar á mót við aðrar 

leyfilegar ánægjusemdir og við alúðarfulla þjónustú 

í stöðu minni konungi til vilja. 

En hamingjan, sem hafði nú allt fram á 30. 

ár mitt reynst mjer yfrið hliðholl, hlýtur að hafð 

einsett sjer að snúa nú allt í einu við mjer bak- 

inu; því hinn voldugi velgjörðamaður minn kon- 

ungurinn andaðist á næsta ári 1506. Jóhanna 

drottning, sem þegar í nokkur ár þjáðist af sömu 

hjónabands veikindum, sem jeg fann til með sjálf“ 

um mjer, en vildi þó ekki brúka sama læknismeð- 

alið sem jeg, eða.gat það ekki, var metin ófær til 

að stjórna ríkinu, því menn hjeldu hana ekki verð 

með allan mjalla. Út af þessu varð mikið upp“ 

nám meðal stórmenna ríkisins, þangað til Per 

dinand kom loks frá Arragóníu, er þá skeyti 

ekkert um Karl konungsson, er var þá 6 þr 

að aldri, heldur tileinkaði sjer stjórn hins Castili- 

anskaríkis æfilangt. 

Jeg veit ekki hvort það var af sjerlyndi mín! 

eður af allt of litlu trausti, að jeg beiddi ekki 

þenna minn forna og nú rjett að segja endurborna 
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herra um staðfestingu embættis míns og launa, er 

þó margir mínir líkar gjörðu, einkum þar eð hann 

sýndi sig mjög góðmótlegan við mig, og. ljet slíkt 

jafnvel allt of mjög í ljósi. Jeg var nú á bezta 

aldri, en jeg ljezt þó vera eldri, heilsuminni og van- 

færari enn jeg var, beiddist því engrar annarar til- 

látsemi enn þeirrar, að mjer mætti leyfast, að vera 

það, sem eptir var æfi minnar í næði á fasteign 

feðra minna, og var mjer tregðulaust leyft það. 

Kona mín ljet sem sjer líkaði þetta illa, því 

hún vildi, vissra orsaka vegna, vafalaust: miklu held- 

ur hafa verið kyr í höllu konungs. En þar eð hún 

sá, að hún neyddist að nokkru leyti til að fara að 

vild minni, ljet hún mjög þolinmóðlega leiðast til 

að fylgja mjer. Á beztu riddara - eignum mínum 

fann jeg þær báðar, móður mína og yngri systur, 

€r báðar hjeldu þar bú með hinni fegurstu reglu- 

Semi. Bróðir minn og eldri systir, höfðu þá hvort 

um sig fengið ríka og góða giptingu, og bjó hann 

Í 2. en hún í 3. mílna fjarlægð frá mjer. þegar 

Jeg var búinn að vera hjer fáa daga gipti jeg hina 

Yngri systur mína tignum manni ágætum og auð- 

Ugum; hafði hann fyrir nokkrum árum síðan ver- 

ið í herflokk þeim, er jeg rjeði þá fyrir, og bjó, 

hann í nágrenni við mig og móður mína; hana 

Het jeg þar á mót með mestu ánægju vera hjá mjer, 

én að hálfu ári liðnu andaðist hún snögglega, er 

sjer fjell þungt, en áður hafði jeg glatt móður 

Mina með því, að borga ekki einungis systrum mín- 
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um stærri arfahluta enn þeim bar að lögum, held- 

ur einnig að láta helft allra óðals eigna, er jeg var 

erfingi að, af hendi við hann bróður minn; hvers 

vegna systkyn mín heiðruðu mig og unnu mjer ekki 

að eins sem bróður, heldur jafnvel sem föður. 

Nú var það mín kærasta iðja, að annast um 

búskapinn á 3 stórjörðum, sem voru hver nálægt 

annari. Einnig skemmti jeg mjer við að lesa ritgjörð- 

ir um það, sem við hafði borið bæði í voru landi 

og erlendis. En til þess að enginn skyldi álíta mig 

nirfil eða duttlungasaman, kom jeg þrávallt til nábúð 

minna, og ljet heldur ekki vanta að bjóða þeim 

margsinnis til mín, svo að minnsta kosti var einu 

sinni í hverjum mánuði hjá mjer fjölmennt sam“ 

kvæmi af heldra fólki bæði körlum og konum. 

Okkur hjónunum kom dável saman, því þó við 

bæði finndum vel, að annað okkar hefði eitthvað 

sjerlega þungt að umbera með sjálfu sjer við hitt 

vöruðumst við þó að styggja hvort annað. En mest 

furðaði mig á því, að Eleónóra, sem annars Vé? 

vön að vera harla kát, ljet nú sína helztu dægrð“ 

stytting. vera fólgna í lestri andlegra bóka og Í SP“ 

vistum við það fólk, sem hafði á sjer heilagleikð“ 

snið, bæði karla og konur, svo jeg fór að verða hræðd- 

ur um, að hún hefði í hyggju, að skilja við ar 

og ganga Í klaustur, með því hún tók líka upp hjá 

sjálfri sjer að leggja í vana sinn að sofa él hjá 

mjer optar enn tvisvar í hverri viku, og varð Jeg 

þess þá var, að samræðisgirnd hennar var með öllu 
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Óseðjanleg. Engu að síður varð hún ekki vanfær 

og hefði mjer þó ekki þótt að um það, þó jeg hefði 

fengið að sjá lífs-ávöxt okkar í kringum mig. 

Einhvern dag, þegar jeg var á gangi með konu 

Minni út á víðavangi, kom kona nokkur á móti okk- 

ur, sem hafði meðferðis vínber, er hún ætlaði að 

bera til næsta verzlunarstaðar og selja þar; var með 

henni drengur hjer um bil 12 til 13 vetra gamall. 

Konu mína langaði til að smakka berin; ljet jeg 

því hina konuna staldra við, því jeg ætlaði að kaupa 

nokkuð af berjunum. Um leið hvíslaði kona mín 

að mjer: „Heillin mín! skoðaðu þenna laglega dreng 

Vel; hann er má ske barn einhverra bláfátækra, og 

færi, ef til vill, betur á því, að hann væri þjónn okk- 

ar, heldur enn sumir aðrir, sem ekki eru matvinn- 

Ungar.“ Jeg mælti: „Jeg skal taka hann strax þjer 

til þjónustu, ef móðir hans og hann sjálfur eru á- 

nægó með það.“ Af þessu varð kona mín strax 

kafrjóð af gleði, talaði því ekki að eins að því við 

konuna, heldur einnig við drenginn, að þetta yrði 

begið ar þeim, og lyktuðu þá vistarráðin þannig, að 

Arengurinn skyldi strax fylgja okkur til hallar vorr- 

ar með berjakörfuna sína. 

Jeg mátti sjálfur viðurkenna, að kona mín hafði 

€kki verið óheppin í vali sínu hvað þenna dreng 

Snerti, er kvaðst heita Gaspar Palinó; því jafn- 

skjótt sem hann var kominn Í rauð klæði, er við 

Sáfum honum, og voru lögð með silfursnúrum, kunni 

hann. að haga sjer svo snoturt og hæversklega, að 

30 
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mjer var sjálfum ljúft að hafa hann hjá mjer, 08 

lagði jeg ríkt á við þjónustumenn mína, að þeir 

gjörðu þessum dreng ekkert á móti, og hótaði þeim 

"reiði minni, ef út af því brigðu, og þakkaði kon 

mín mjer mjög fyrir það. 

Fáum vikum síðar, þegar jeg sat undir borð 

um með ýmsum gestum og góðum vinum og snæddi 

dagverð, heyrðist geysi mikill hávaði úti í garðinum 

hjá mjer.  þutum vjer þá allir út að glugganum 

og sáum, að veiðihundar mínir höfðu að vísu velt 

um koll beiningakonu nokkurri og dóttur hennar, 

sem var hjer um bil á 9. ári, en þeir höfðu þó él 

meitt þær mikið. Kona mín skundaði þangað strax 

af meðaumkun og ljet bera konuna inn í rúm 

-og endurhressa, því hún hafði liðið í óvit, samt 

fremur af skelk enn sársauka; kom svo kona mín 

aptur og mælti: „Æ, heillin mín! mikið afbragðs fag“ 

urt barn er þessi litla beiningastúlka. Ef þjer þykir 

nokkurn hlut vænt um mig, þá lofaðu mjer að, ala 

hana upp eins og hinn snirtilega Caspar“ Jeg 

leyfði henni þetta undir eins; og jafnskjótt séð 

búið var að klæða beiningastúlku þessa í falleg föt, 

bar hún sig svo vel í þeim, eins og hún hefði allt 

af vanist því, að vera prúðbúin. Eleónórð gat 

daglega skemmt sjer svo við þetta barn, eins 08 það 

hefði verið hennar eigin dóttir; að öðru leyti skipt! 

hún sjer lítið eða ekkert um hússtjórnar sakir sín“ 

ar, en varði flestum stundum til siðavandrar guðs 

þjónustu, sem hún og helg kona nokkur eður st 
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tal, er svo var kölluð, frömdu í herbergi einu, 

er þær læstu sig inni í. 

þessi Beata var annars venjulega til veru í 

Jómfrúr Maríu helga læknishúsi í Madrit, hafði 

að sögn konu minnar spádóms anda, átti að hafa 

Sjört mörg kraptaverk, og geta enn gjört þau; 

Þar að auki virti guðs móðir, englarnir og aðrir hei- 

lagir hana þess, að opinberast henni rjett að segja 

á hverjum degi?. Hún var vön að koma á kvöld- 

in í rökkrinu og hafði þá slæðu fyrir andlitinu, ljet 

hún iðuglega vera í för með sjer ungan kvennmann, 

€r líka bar slæðu fyrir andlitinu, sagði hún það vera 

dóttur sína. Alls einu sinni vár mjer leyft að sjá í 

bert andlit þeim, sá jeg þá, að sú gamla var herfi- 

lega ljót, en hin unga var all-lagleg. Eptir það 

skipti jeg mjer ekki framar um göngu þeirra til 

tje frá, heldur ljet jeg það svo vera, þó þær væru 

Þar opt dögum og vikum saman í læstu herbergi, 

9g þeim væri færður beæzti matur og drykkur; en 

Jeg hjelt þær vera heimska hræsnara og konu mína 

líka. Það var heldur ekki án orsaka þó jeg leiddi 

Þetta hjá mjer, því annars hefði jeg ekki getað ver- 

ið óhræddur fyrir því, að kona mín kynni einhvern 

") Beata þýðir: sæl, farsæl, og hjer: kvennsnipt þá, sem 

Alla jafna or eða læzt vera að biðja, til að láta aðra sjá hvað 

heilög eða guðhrædd hún sje. þýðandinn. 

"% Yfir mig gengur, að sjálfur guð skyldi ekki líka heilsa 

Upp á hana, þó ei hefði verið nema á helgum, gengur það 

*kki yfr yður líka, lesarar góðir! þýðandinn. 
30 
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tíma að gjöra mig viðskila við sína miklu auðlegð of 

sefa hana vinum sínum, ef hún hjeldi hún dæi. 

Jeg var nú þannig saman við Donna Eleó- 

nóru fram á fjórða ár, að vísu ekki vel ánægt“ 

ur, en heldur ekki alls kostar óánægður, þangað til 

loksins atburður nokkur rak til fulls og alls í út 

legð alla þolinmæti, er jeg hafði hingað til látið í 

ljósi, og fyllti brjóst mitt þar á mót megnustu vand- 

lætingu og hefndargirni. Og var atburður sá þann“ 

ig: þjónustumey konu minnar, er var henni mjög 

samrínd og hjet Apollónía, var sögð óljett, hafði 

meóþjónn hennar borið það út um hana, en jafnvel 

þó þykktin á henni væri út af fyrir sig megn sönn“ 

un fyrir því, að þetta væri satt, stóð hún þó alla 

jafna fast á því, að þessu væri upp á sig logið 

þangað til jeg skarst í að setja hana í vægilegt . 

varðhald til þess að komist yrði að sannleikanum 

og hennar eigin játning fengist fyrir því, hver fað- 

ir væri að barni hennar. þrátt fyrir þetta var hún 

allt af ósveigjanleg; en snemma morguns á 4. degi 

eptir það hún var sett í haldið, sagði fangavörðlr“ 

inn, að Apollónfa hefði dáið snögglega um nótt . 

ina, eptir það hún hefði verið búin að heimta blek, 

þenna og pappír, og rita brjef, er hún hefti beðið 

sig fyrir guðs skuld að fá mjer í hendur með mestu 

varúð, svo kona mín frjetti það ekki. Jeg þraut 

brjefib upp með skjálfandi hendi, því hugur mi“ 

spáði mjer þegar, að það mundi færa mjer hryllilegð 

fregn. Brjefið hljóðaði á þessa leið: 
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„Vandlætingasami herra ! 

Heyrið nú leyndarmál kvennpersónu nokkurrar, 

Sem er að skilja við, er hún getur ekki tekið með 

sjer í gröfina þó það ríði á sáluhjálp hennar. Eleó- 

hóra kona yðar er einhver hin allra lastafyllsta 

kvinna í heiminum.  Jómfrúdóm sinn gaf hún þeg- 

ar, áður enn þjer fenguð ást á henni, Don Se- 

bastíani de Urrez á vald, og hefur rjett að segja 

selt hann fyrir dýrmætt höfuðskrúð. - Með mann- 

inum frá Neapel, sem þjer þekktuð, átti hún, þeg- 

ar þjer voruð í burtu, drenginn hann Caspar Pa- 

linó, sem nú er hjá henni í þjónustu, og bein- 

ingastúlkan, sem svo var kölluð, og heitir Eu- 

frosyne, er einnig hennar holdlegt afkvæmi, sem 

hún átti með skriptaföður sínum og fæddi í heim- 

inn á laun, þegar þjer voruð í stríðinu gegn Mór- 

unum. Látið þjer pína konuna hans Menelle- 

Zar umboðsmannsins yðar tilsagna, og mun hún þá, 

ef til vill, skýra frá því, hvernig gengið hefur fæð- 

ing og uppfóstur þessara óskilgetnu barna. Henni 

móður yðar, er strax í upphafi var á móti skapi 

Eleónóru, varð jeg, eptir skipun hennar, að lei6- 

beina inn í annan heim með eitri. Og slíkt hið 

Sama er sjálfum yður ætlað, jafnskjótt sem þjer skyld- 

uð breyta spaklyndis háttum yðar, og takið að láta 

brydda á vandlætingarfyllri yfirboðun. En eins og 

lostafýsn konu yðar hefur verið frá unga aldri með 

öllu óseðjanleg, eins er grúi þeirra karlmanna af 

alls konar stjett (og þar á meðal hafa einnig verið 
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hinir allra auévirðilegustu þjónar) ótölulegur, er nótt 

eg dag hafa á víxl orðið að kæla girndarbruna henn- 

ar, því sífeld umskipti í þessu efni hefur ætíð ver- 

ið hennar allra mesta ánægja. Hugsið og ekki, herra 

minn! að Beata, er svo er kölluð, sje helg kona; 

því það er víst, að hún er ein af þeim lang - verstu í 

Madrit til að koma saman karlmönnum og konum 

til að fremja saurlifnað; en sú sem kölluð er dótt- 

ir hennar, er ætíð annaðhvort munkur eður €in- 

hver annar ungur maður í dularbúningi, sem á að 

svala konu yðar í hvert sinn, þegar lostabruninn 

fer í hana á daginn og sofa hjá henni á næturmaf í 

og þetta er mikla guðræknin, sem hún er að hafð 

í læsta herberginu. Jeg finn, að mín síðasta stund 

tekur að nálgast, verð jeg því að láta ógetið hinnð 

annara svívirðilegu athafna, er kona Menellezar 

setur frá sagt; því jeg verð að verja þeim all fáv 

augnablikum, sem jeg, ef til vill, á enn ólifað, tð 

yfirbótar og bænar til guðs um það, að hann vilji 

veita mjer stórsyndugri miskun sína. En það, sem 

jeg hefi ritað um konu yðar, vil jeg forsvara í öðru 

lífi, og fyrirgefa henni af öllu mínu hjarta, að hún 

sendi hana Cornelíu til mín í gærkvöldi, til að 

ráða mig af dögum og fóstrið, sem jeg geng með, 

svo ekki bæri á, með eitruðu epli, sem jeg hvorki 

fann nje ætlaði að væri þannig út búið, fyr €n" 

heil stund var liðin eptir það jeg neytti þess. DO 

Vincentió de Garzfanó, sem Beata hefir 

nú fyrir 4 mánuðum síðan leiðbeint til Donna Í 
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leónóru til að vera friðill hennar, hefur án vit- 

undar hennar og vilja líka sýnt á mjer dugnað. 

Sinn, og þyngt mig með ógæfusömum. lífs-ávexti. 

Fyrirgefið mjer, mildasti herra! vonzku mína og bresti, 

eins og jeg vona að guð fyrirgefi mjer. Látið grafa 

hinn vesæla líkama minn í kristinna manna reit og 

lesa yfir mjer og lífs-ávexti mínum nokkrar sálumess- 

ur, svo að sálir vorar gjöri yður ekki ónæði eptir- 

leiðis ; og mun guð, sem nú tekur að hugga sálu mína, 

Vissulega, að afstöðnum raunum yðar og áhyggjum, 

gleðja yður aptur tímanlega og eilíflega fyrir það. 

Jeg dey með sárustu þjáningum, þó sem iðrandi, 

kristin og yðar óverðuga þjónustumær. 

Apollónía.“ 

þú, sem þetta les, munt sjálfur geta því nærti 

hvernig á mjer hafi legið, þegar jeg var búinn að 

lesa þetta brjef; því jeg gat ekki annað sagt, en 

að Jeg vissi Í fullar 2 klukkustundir ekki, hvort 

heldur jeg: var í heiminum eða helvíti; þar eð jeg 

tók gvo mikið út með sjálfum mjer, að jeg vissi 

€kki hvað jeg átti af mjer að gjöra fyrir angist og 

kvíða. Samt sem áður, þar eð jeg rjeði það af rápi 

bjónanna til og frá, að Eleónóra mundi vera 

Vöknuð, ljet jeg á engu bera, heldur sýndi á mjer 

ppgjörðar hæglæti og fann hana í herbergi henn- 

ar. Jeg var í raun og veru sá fyrsti, er sagði 

henni lát Apollóníu, er hún hlýddi á með undr- 

ii nokkurri og mælti því næst: „þessi lausláta ó- 

kind hefur eflaust fyrirfarið sjálfri sjer með ólifjan 
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til að komast hjá smán og hegningu; það verður 

að rannsakast, og hræ þetta er sjálfsagt að urða Í 

gryfjum þeim, er óbótamenn eru dysjaðir í.“ Jeg 

mælti: „Jeg held að það sje betra, að við látum 

eins og þetta hafi verið öðruvísi og að hún hafi 

dáið náttúrlegum dauða, svo að fólki, sjer í lagi 

hinu heilaga rannsóknarráði (rannsóknarrjettinum á 

Spáni), gefist ekki tækifæri til að gjöra mikið úr 

þessu. Jeg vil láta sækja hann Lárentíus munk, 

gefa honum fje til, áð hann með sínum miklu 

hyggindum jafni þetta allt með kyrð, láti grafa 

veslings líkaman í kirkjugarðinum og lesi nokkrar 

sálumessur yfir honum. En þú átt, heillin mín!“ 

mælti jeg enn framar, „að gjöra svo vel, ef þjer svo 

líkar, að ferðast með mjer til eins af nábúum vor- 

um, hvers sem þú vilt, til:þess við fáum hrist þessi 

ónot fram af okkur, en glatt okkur þar á mót Í. 

skemmtilegu samkvæmi.“ 

það leit svo út, sem að Eleónóru fjelli þessi 

orð mín harla vel í geð; en þegar jeg spurði hand 

því næst, hvert helzt hún vildi ferðast í þetta sinn, 

stakk hún strax upp á, að við skyldum fara til Don 

Fabíó de Canaría, sem ætti heima í þriggjð 

mílna fjarlægð frá oss, væri ókvongaður, en hefði 

nokkrar skækjur hjá sjer; hann væri annars tíginn 

maður, velí vexti, hygginn og mannúðlegur. Mjer 

hnikkti nokkuð við tjeðri uppástungu; en Eleó- 

nóra, sem tók skjótt eptir því, mælti: „Heillin 

mín! það er ekki án orsaka, að mig langar til áð 
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heimsækja þenna illræmda mann einu sinni, sem 

fer illa,. að lifir í opinberum skömmum og löstum; 

en má ske okkur takist að leiðrjetta hann með 

heilsusamlegum áminningum og getum unnið það 

af honum, að hann leiti sjer kvonfangs og leggi 

Þannig af klæki sína.“ Jeg mælti: „þú segir 

þetta satt, já, jeg held að enginn í heiminum væri 

hæfari til þess enn þú, að snúa þessum tignar- 

Manni, sem mjer þykir mjög vænt um, hvað hegð- 

un hans snertir, að frá teknu hans skammarlega 

Saurlífi. Vertu því út búin með góðar áminning- 

ar, en jeg ætla nú að annast mínar þarflegustu 

Sýslanir og láta að því búnu strax undir búa ferð 

vora.“ því næst ljet jeg sækja fangavörðinn og 

gaf honum 200 krónur til þess, að hann ljeti ekk- 

ert bera á um brjefið og það, sem hafði komið 

fram við Apollóníu; og lofaði hann því með 

eiði. En við Lárentíus munk, sem var skripta- 

faðir minn og prestur, var allt jafnað með pen- 

ingum hvernig fara skyldi með hinn andvana lík- 

ama. — Hinum allra trúasta þjóni mínum skipaði 

Jeg að gjöra, á meðan við hjónin værum burtu, 

litlar dyr (og hylja þær vel með borðum) úr her- 

bergi nokkru, er næst var, inn í herbergi það, sem 

hún kona mín var vön í leyni að hafa hana Be- 

ötu og dóttur hennar í; átti enginn af heimilisfólk- 

inu að vita neitt um það smíði, og ekki mátti 

hann láta sjást á veggfóðrinu, að nokkurn hlut 

hefði verið við því hrært. Eptir það sá jeg út 
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um gluggan minn, að Beata með dóttur sinni, er 

svo átti að heita, var afgreidd og send burt gegn- 

um bakdyr á garðinum mínum; sýndi jeg þá enn 

einu sinni þjóni mínum hvernig öllu hagaði til 

og ferðaðist svo með Eleónóru til Don Fabíó 

de Canaría, þegar jeg hafði snætt dagverð. 

Nú var allt miklu ljósara fyrir mjer enn fyrr“ 

um, því það var meir enn því sætti, að jeg sæi, 

hvað augnatillit og látbragð þeirra Eleónóru 08 

Fabíusar innbirðis var lauslætislegt, svo jeg gaf 

hæglega ímyndað mjer, að þau hefðu þegar fyrr- 

um verið. yfirburða kunnug; en jeg varaðist að 

láta þessa elskendur geta fengið nokkurn grun um 

hvað jeg hugsaði; heldur þvert á móti gaf jeg 

þeim allra bezta tækifæri til að vera í einrúmi, 

og skemmta sjer með þeirra bannsetta gjálífi, og 

þetta gjörði Eleónóru öldungis óhulta, og kom 

Fabíó einnig á þá trú, að jeg, ef til vildi, mundi 

ekki geta orðið hræddur um konu mína. En það 

var nú ekki einasta þessi fugl, sem jeg hafði ætl- 

að mjer að veiða. Hann hafði boðið til sín mörg- 

um öðrum tignum mönnum, og meðal þeirra bróð- 

ur mínum og konu hans. þegar við bræðurnir 

gengum þá tveir saman í garðinum, lagði jeg undir 

hann það, sem mjer lá á hjarta, og varð bann 

eins uppvægur yfir því, eins og jeg sjálfur; þó 

kom okkur saman um, að láta á engu bera; VOT“ 

um við þar í 3 daga, og ljetum ei annað á sjá 

enn að við værum allt af dável kátir einsog hitt. 
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fólkið. — Á fjórða deginum skildum við; en áður 

hafti bróðir minn lofað mjer því, að jafnskjótt 

sem jeg sendi honum boð, skyldi hann bregða við 

að finna mig, Tveimur dögum eptir að við vor- 

um komin heim, kom Beata árla morguns.gang- 

andi með slæðu fyrir andlitinu og með henni dóttir 

hennar, er svo var látin heita; tók Eleónóra 

móti þeim með hinum mestu dáleikum. Hjartað 

Í brjósti mínu brann af vandlætingu og hefndar- 

girni. En þegar jeg var búinn að skoða nákvæm- 

lega leynidyrnar, er jeg hafði látið hinn trúa þjón 

minn gjöra, og sá, að þær voru öldungis eins og 

Jeg hafði ætlast til, sendi jeg eptir bróður mínum, 

og kom hann til mín á áliðnum degi. Um kvöld- 

ið, þegar borðað var, lá yfrið vel á konu minni 

og skemmti sjer hjá oss lengi, er þó var ei vani 

hennar; en þegar við bræðurnir tókum að yfir 

- Íara nokkra reikninga eptir að búið var að borða, 

mælti hún:  „Herrar mínir! jeg þykist vita, að 

Ykkur líkar ekki að jeg sje bjá ykkur, þegar þið 

€rut við þessar alvarlegu sýslanir, vil jeg því 

með yðar góðu leyfi yfirgefa ykkur, framkvæma 

Suðræknis-iðkun mína og fara svo að hátta, með 

bví jeg er líka yfrið þreytt núna.“ Við kvöðdum 

hana þá báðir svo blíðlega, að hana gat ekkert 

Srunað, sátum svo saman litla stund, læddumst 

því næst með 2 skriðbittur með hleypilokum fyrir 

ljósunum og með nakin sverð harla hljóðlega inn 

Í herbergið, þar sem nýju leynidyrnar voru; voru 
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þar skorin og boruð smágöt bæti gegnum borðin 

og veggfóðrið, og mátti þar í gegnum glöggt sjá 

hvað eina, sem fram fór í hinu helga herbergi, 

sem kallað var. 

Guð varðveiti mig! Hvílík smán! Hvílík 

viðbjóðsleg sjón! — Konan mín, hin dáfríða, guð- 

hræðda, skírlífa og dyggðuga, já, rjett að segja 

heilaga Donna Elcónóra de Sylva gekk um 

gólf í herberginu og með henni ungur karlmaður, 

var hún þá allsnakin eins og frá móðurlífi, og var 

allt eins og henni hefði legið lífið á að sýna sak- 

leysis stand vorra fyrstu foreldra. En hvað vil 

jeg vera að nefna hjer sakleysis standið. Fyr 

mátti nú vera saurlifnaður enn að svona væri hagað 

sjer. Háttsemi þessara tveggja var svo viðbjóðs- 

leg, að enginn vandaður maður hefði getað getið 

slíks til, og jeg hafti ekki ætlað, að þvílíkt mundi 

nokkru sinni bera fyrir augu mjer og það jafnvel 

ekki í draumi. Á þenna svívirðilega leik hörfðum 

við bræðurnir yfir hálfa klukkustund, og ætlaði 

jeg nokkrum sinnum á meðan að hrynda upp hurð- 

inni og myrða þessar villidýrslegu óhemjur; €n 

bróðir minn, af því hann var lítið eitt spaklynd- 

ari enn jeg, aptrabi mjer frá, því og bar fyrir, að 

slík hegning væri of væg; þar að auki skyldum 

við bíða við til að sjá, hvað þau hefðust að, þeg“ 

ar þau hættu að ganga um gólf. þó hægt væri 

nú að geta því nærri, biðum við engu að síður 

og það með furðanlegri þolinmæði. Jafnskjótt sem 

, 
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hvert þeirra hafði þessu næst tæmt stóran bikar, 

fullan með ágætasta drykk, sem átti að auka fjör 

Þeirra, fleygðu þau sjer upp Í rúm, er var í her- 

berginu, og tóku að gamna sjer þar hvort við 

annað á þann hátt og með því látbragði, er jeg 

Íyrirverð mig að fara fleiri orðum um. Brótir 

minn mælti þá: „Nú getur losta-athæfi þessara 

Ókinda ekki komist hærra, förum því inn, brótir! 

og steypum þeim í dýpsta eymda afgrunn; en 

gætum þess, að særa hvorugt þeirra til bana.“ 

Lukum við svo upp hinum litlu dyrum með mestu 

hægt og gengum inn í herbergið, án þess að þau 

Yrðu þess vör fyr enn jeg tók í hárið á hinum 

bannsetta lostahrók, og kippti honum úr rúminu 

Niður á gólf. Eleónóra rak upp að eins eitt 

hljóð og fjell svo í ómegin. Hin bölvaða Beata 

kom hlaupandi í eintómri skyrtunni með hníf í 

hendi og hefði eflaust hitt mig með honum, ef 

bróðir minn hefði ei höggvið á handlegg henni; var 

höggið svo mikið, að handleggurinn lafði á einni 

sin. Jeg hafði fyrirfram undir lagt við hinn trúa 

þjón minn, að hann kæmi jafnskjótt sem jeg benti 

honum, hvað jeg nú gjörði; kom hann þá með 2 

menn í næsta herbergi, og ljet þá keyra í bönd 

bæði hin að komnu, sem vjer höfðum hrundið þar 

inn, og bera þau svo niður Í afardjúpan kjallara. 

Eleónóra lá nú tilfinningarlaus þangað til 

hennar trúa Cornelía var búin að hýða hana á 

hennar lostafulla kropp allsberan nærfellt 300 högg 
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með snarpri svipu; því stúlkan þorði ekki annað 

enn gefa húsmóður sinni, eptir boði mínu, þenna 

kröptuga læknisdóm, er einnig gjörði þá æskilegt 

verkun, að Eleónóra raknaði loks við; ætlaði 

hún þá að falla mjer til fóta og beiddist miskun- 

ar með grátandi tárum. En nú var þolinmæði 

mín með öllu þrotin; hratt jeg því þessari saur“ 

lífu ókind frá mjer með fætinum og skipaði Cor“ 

nelíu að færa hana í skyrtu; hrakti jeg þær svð 

háðar inn í auða stofu, ljet vandlega geyma henn- 

ar og taka þaðan burt allt, er þær mættu g€lð 

skaðað sig á. Á sömu stundu var kona Menel- 

lezar líka tekin til fanga; en því, sem eptir var 

næturinnar vörðum við bræðurnir til eintómra ráða- 

gjörða um það, hvernig framar ætti að fara með 

þessa vel byrjuðu sök. Fyrir dag fór jeg að 

finna konu Menellezar í fangelsinu, sem m€ð- 

gekk þá nauðungarlaust allt hvað jeg vildi vitð 

af henni. „Að því búnu gengum við bræður fl 

Eleónóru; fjekk jeg henni þá eptirrit af brjefi 

Apollóníu tilað lesa; andvarpati hún nú nokkr“ 

um sinnum harla þunglega; ljet þó í ljósi meg 

forherðingu og vildi með engu móti gegna 085 

bræðrum einu orði. Ljet jeg svo koma með henn“ 

ar bannsetta friðil, svo beran, sem hann vár, 9£ 

líka hina svívirðilegu Beötu; svaraði hann 

rjett spurningum vorum og kvaðst heita DO 

Vincentió de Garzíanó, og meðgekk, að han" 

hefði í næstu fyrirfarandi 4 eða 5 mánuti framið 
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sinn svívirðilega saurlifnað með Eleónóru, en 

hað jafnframt, að jeg gæfi sjer líf, þar eð hann 

Væri ungur og af háum stigum. Jeg mælti: „Mjer 

er lítið gagn í dauða svo lostafulls manns sem þú 

ert; máttu því halda lífinu, en þó skal marka þig 

svo, að það fari úr þjer kvennsemin, og líf þitt 

skal vera þjer daglegur dauði.“ — Benti jeg svo 

Þjóni mínum, er jafnskjótt kom inn með 4. eflda 

karlmenn, sem tóku strax Don Vincentió og 

bundu hann ofan á borð; grunaði hann þá hvað 

mundi eiga að gjöra sjer, tók því á ný að beið- 

ast miskunar, og loks fór hann að hóta með því, 

að faðir sinn, sem væri mikilsháttar konunglegur 

embættismaður og meðlimur í hinum heilaga rann- 

sóknarrjetti, gæti eptirminnilega hefnt þessarar 

Smánar; en verkamenn mínir frömdu samt sem 

áður starfa sinn þannig, að þeir geltu þenna hrók, 

sem kveinaði og veinaði á meðan, og var hann að 

því búnu ei látinn fá nokkurt frelsi. Jeg varð, mjer 

til hinnar mestu skapraunar, að horfa á, að Eleó- 

Þóra grjet beisklega yfir þessu, og rak jeg því 

á uý fótinn í síðu hennar svo hart, að hún leið í 

öngvit í öðru sinni; en jeg kenndi ekkert í brjósti 

um hana, heldur fjekk hana Gornelíu í hendur; 

en hinn gelti og sú bannsetta Beata voru aptur 

hneppt í fangelsið. Nú var Cornelía leidd fram; 

ljet hún þá sem allt væri lýgi, og þóttist vera 

hin allra saklausasta; en jafnskjótt sem henni var 

að eing sýndur allir og píslarfærin, sem 
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honum fylgdu, meðgekk þessi fúllífa ókind ekki 

einungis, að hún, eptir skipun Eleónóru, hefti 

gjört eplið eitrað og komið Apollóníu til að 

neyta þess, heldur kom hún þar að auki upp ýms“ 

um leyndarmálum hinnar framliðnu meóðsystur sinn“ 

ar, sem allt átti að miða til þess að afsaka Eleó- 

nóru og að hræra mig til að miskuna henni. EÐ 

það var allt árangurslaust; því jeg var svo gagn“ 

tekinn af reiði og hefndargirni, að jeg leitaði einkis 

annars enn að fá hefndinni fram komið á rjett- 

vísan hátt. En þar eð jeg vildi ekki flýta mál- 

inu um of, varði jeg því, er eptir var dagsins 0g 

næstu nótt að nokkru leyti til að hugleiða mitt 

ógiptusama ástand og að hinu leitinu til nauðsyn“ 

legrar hvíldar. En þegar jeg, nálægt 2 stundum 

fyrir dag, lá og blundaði, kom megn hávaði upp 

í garðinum hjá mjer; stökk jeg þá á fætur 08 

sá út um gluggan, að fólkið mitt hjelt við ljós 

blóðugan bardaga við nokkra ríðandi menn ókunn- 

uga. Við bræðurnir herklæddumst strax og þut- 

um út til að veita lið mönnum mínum, láu þá ? 

af þeim á vígvellinum sárir mjög; en jafnskjótt 

sem vjer tókum að beita sverðum rjett karlmann“ 

lega, fengu menn mínir nýtt hugrekki, svo að Í 

af hinum ókenndu fjendum fjellu, en hinir, 86" 

voru 7, voru reknir á flótta. Rjett í þessu Vár 

hrópað, að hinu megin við höllina væri vagn 08 

nokkrir reiðmenn, sem ætluðu að flytja Eleónór“ 

og Cornelíu á brott, og væru þær einmitt nú 
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að fara út um gluggann.  Vjer fórum þangað í einni 

svipan, og voru þá báðar hinar dáfallegu kvinnur 

komnar ofan á jörð niður hjá vagninum. Tókst 

nú aptur harður bardagi, og fjellu þá 3 af mínum 

mönnum og 8 af óvinunum. En loksins urðu þó 

bæti vagninn og reiðmennirnir reknir á flótta, en 

Eleónóra og Cornelía urðu eptir og máttu nú 

bola að vera lokaðar inni í myrka hvelfing, svo 

óhult væri um, að þær kæmust ekki á brott. 

Það var efalaust að Cornelía hafði komið 

Þessum næturóróa til leiðar á þann hátt, að hún 

hefur líklega fengið tækifæri til að kalla út um glugg- 

ann til einhvers er hún þekkti og var henni trúr, 

og senda hann með brjef til ættingja og friðla bæði 

Sjálfrar hennar og Elcónóru, er þá hafa safnað 

að sjer alls konar ofurhugum að hefja stríð gegn 

mjer og mönnum mínum til að leysa þær burt; en 

Sigurinn varð harla lítill, því 18 fjellu af þeirra 

flokki, jafnvel þó jeg missti 4 af mínum mönnum. 

Undarlegast af öllu þótti mjer það, að kjallarinn, 

Sem hinn gelti og Beata láu í, hafði verið brot- 

inn upp og báðir fangarnir voru horfnir; hefi jeg 

aldrei síðan spurt til þeirra. 

Jeg ljet alla nágranna mína halda, að reifara- 

flokkur hefði nóttina áður ráðist á mig, því þar eð 

bjónar mínir og landsetar höfðu allt að þessu þag- 

Sú um málefnið, þá var öllum út í frá reyndar ó- 

ljóst um, hvers konar órói það var, sem upp hafði 

komið á heimili mínu. En nálægt miðnætti barst mjer 

s1 
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sú hryllilega fregn, að þær Eleónóra og Cornð- 

ía hefðu í ræmum, er þær hefðu rifið af skyrtum 

sínum, báðar hengt sig á 2 snögum, er voru Í 

hvelfinganni, og væru þær þegar orðnar styrnaðar 

og kaldar. Jeg get ekki neitað því, að jeg skelfd- 

ist ekki harla lítið, þegar jeg fjekk þessar frjettir, 

því jeg hjelt þær hefðu farið báðar til helvítis. En 

rjett í því, að við bræðurnir vorum báðir að and- 

varpa yfir þessum skelfilega atburði, og að ráðgast 

um, hvað við ættum til að gjöra, vildi sendimaður 

nokkur frá Madrit finna mig; hafði hann sprengt. 

hestinn sinn á leiðinni. Hann færði mjer svo hljóð- 

andi brjef: 

„Frændi minn! 

Tryggðavinur minn við konungshirðina hefur 

sagt mjer í kyrþey, að í höll yðar hafi skeð óttar 

legir viðburðir, svo að sjerhver, sem heyrir frá þeim 

sagt, verður forviða. þjer hafið volduga óvini, sem 

jafnvel nú í kvöld eiga að færa konungi yðar, sem 

þar að auki hefur misþóknun á yður, fregn um þess 

viðburði, og koma því til leiðar, að hinum konung“ 

lega dómara í lífssökum verði boðið að fara að yö- 

ur líklega á morgun jafnvel fyrir hádegi, ásamt með 

rjettarþjónum sínum og hins heilaga stjórnarráðs- 

Gætið því velferðar yðar, strjúkið burtu í tíma, 08 

verið þess fullvissir, að hvort sem þjer hafið á rjettu 

eða röngu að standa, munu eignir yðar og blóð 

verða sogin út. Gangi yður ferðin heppilega. Kom“ 
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ið yður svo fyrir, að yður verði óhætt, og vitið, að 

jeg er alla jafna yðar trúfasti vinur. 

Don Alfonsó de Cordúa.“ 

Nú voru góð ráð dýr fyrir mig, er í slíkt ó- 

efni var komið. þar eð hver stundin virtist nú að 

Vera dýrmæt, leizt mjer loksins ráð hins trúfasta 

frænda míns að vera hið langskynsamlegasta, með 

bví einkum, að bróður mínum leizt vel á það. Jeg 

tók því einn einasta trúan þjón fyrir fylgdarmann, 

ljet söðla 2 beztu hestana mína og láta á þá svo 

mikið af peningum og dýrgripum, sem fært var að 

við reiddum undir okkur, og þegar jeg var svo bú- 

inn ekki að eins að koma afganginum af peningum 

mínum og dýrgripum í geymslu hjá bróður mínum, 

Sem átti að flytja þá heim til sín, og hafði einnig 

Sagt bæði honum, hinum helzta heimamanni mín- 
um og öðrum fyrir því, hvernig þeir ættu að hegða 

Sjer í einu og öðru tilfelli, fór jeg í mesta flýti á 

leið til Portúgal. Sjer í lagi átti bróðir minn að 

láta flytja konu Menellesar, drenginn hann Cas- 

Þar Palínó og hina litlu Euphrósyne í laumi 

heim í höll sína, láta þau öll vera þar undir vand- 

legri sælu, til þess þau yrðu ætíð höfð sem vitni 

ef á lægi. 

Að fáum dögum liðnum kom jeg til Portú- 

Sal og fór til tígins manns nokkurs, er jeg þekkti 

98 sem hjet mjer því, að jeg skyldi mega hafa hið 

Óhultasta hæli á fasteign sinni, er var öfluglega víg- 

Sitt, þaðan ritaði jeg Férdinandi konungi brjef, 

31“ 
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skýrði honum frá ógiptu þeirri, er jeg hefði orðið 

fyrir með öllum kringumstæðum, sem þar að lutu, 

og beiddist einkis annars enn að mega öðlast vernd- 

arbrjef, því jeg vildi tafarlaust koma fram fyrir hinn 

háa dómstól og láta rannsaka og dæma mál mitt 

eptir landsins lögum. En jafnvel þó konungur væri 

að vísu í fyrstunni ekki ófús til að senda mj€r 

slíkt brjef, komu þó venslamenn Eleónóru 0$ 

Vincentíó og sömuleiðis aðrir fjandmenn mínir Í 

veg fyrir, að af því yrði og fengu talið konung á að 

álykta, að ef jeg kæmi ekki í fangelsi hins helga 

stjórnarráðs þegar búið væri að stefna mjer þrisvar, 

skyldi jeg álítast sekur og hegningarverður. Allt 

hvað leitast var við að leiða fyrir sjónir um mál- 

efnið bæði af sjálfum mjer skriflega og af ýmsum 

öðrum, sem enn þá voru vinir mínir, var með öllu 

árangurslaust; því konungur hafði lagt fasteignir 

mínar undir sig og veitt nokkurn hluta af tekjun- 

um hinu helga stjórnarráði (amti). Jeg er fulltrúá 

um, að ágirni konungs, þegar hann var búinn vel 

að hugleiða, að hjer var fje að fá, hefur meir valdið 

tjóni mínu enn ofsóknir óvina minna, eða jafnvel 

málavextir að öðru leyti. —Bróður mínum var ekki 

heldur gleymt, því hann var látinn greiða drjúgar 

peningabætur. Samt hefur hann engan skaða liðið 

fyrir mínar sakir, þar eð jeg hafði fengið honum Í 

hendur alla þá peninga og allt það fje, er hann 

hafði að bón minni tekið til geymsla, og hefi J*g 

aldrei krafist neins af því. Konungurinn sem í æsk? 
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minni hafði sjálfur boðist til að vera fósturfaðir 

minn, var þannig eptir á fjespillir minn, og furðaði 

Mig reyndar ekki mjög á því, þegar jeg hugleiddi, 

hvernig hans óseðjandi síngirni ekki að eins kom. 

honum til að undiroka alla hina yppurstu í ríkinu, 

heldur og einnig að svæla' undir sig beztu tekjur 

tiddarasambandsins. 

Svo var að sjá sem jeg væri enn þá ekki orð- 

inn nógu ólánsamur, heldur að sál mín og líkami 

ættu enn á ný að sæta árásum harðra forlaga; því 

Jeg fjekk enn brjef frá einum vina minna þess inni- 

halds, að Ferdinand væri búinn að komast að 

því, hvar jeg væri til húsa í Portúgal, og mundi 

því hið bráðasta beiðast þess hjá Emanúel kon- 

ungi, að jeg yrði látinn af hendi; og skyldi svo 

fara, mætti jeg ganga að því vísu, að annaðhvort 

yrði tekið af mjer höfuðið, eður látinn að minnsta 

kosti eyða því, sem eptir væri æfi minnar sem fangi 

Í Segóvíu turni. þar eð mig langaði nú til hvor- 

ugs af þessu, og hafði þó gildustu ástæðu til að 

Óttast fyrir öðruhvoru, ásetti jeg mjer skjótt, að 

leita aptur minnar misstu hamingju á sjóferðum, og 

með því portúgísarnir höfðu þá fyrir 6 eða 9 ár- 

um síðan-fundið stórt og ágætt land í hinum nýja 

heimi, og kallað það Brasilíu, fór jeg í Port- 

Cale á skip, til að skoða sjálfur þetta land, og ef 

Mjer litist nokkurn veginn vel á það, þá að vera þar 

bað eptir væri lífdaganna. En ógæfan elti mig líka 

á sjónum, því nálægt Hamingjueyjunum, er svo eru 
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nefndar, hröktust portúgísisku skipin, sem voru 8 

að tölu, og höfðu siglt samflota, í stórviðri hvert 

frá öðru, og skipið, sem jeg var á, brotnaði í spón 

á kletti nokkrum; varð mjer það þá fyrir, til að 

bjarga lífinu, að þrífa utanum bjálka, og hraktist 

jeg á honum fyrir vindi og bylgjum í 4 daga sam- 

fleytt á hafinu. það var rjett komið að því, að je8 

færist, en guð hagað því svo til þegar mjer lá mest 

á, að nokkur spánversk skip komu rjett í því á 

þetta svæði, sem björguðu mjer og gjörðu til góða; 

voru þetta skip þeirra Don Alfonsó Hojez 08 

DonDídacó de Niquesa, er báðir voru stórmenni 

frá Spánar konungi sendir, átti annar að vera herstjóri 

yfir Carthagó, en hinn yfir Caragúa í hinum 

nýfundna heimi. Meðal allra þeirra manna, er með 

þeim voru, var alls einn sem þekkti mig vel, og jég 

þekkti hann í sjón, var það Don Vascó NuncZ 

de Valbóa, er var skips höfuðsmaður Hojez und- 

irgefinn. "Hann ljet hreinskilni mikla í ljósi við 

mig, aumkaðist mjög yfir óláns ástandi mínu, 08 

sór sig um, að hann skyldi engan láta vita mót vilja 

mínum hver jeg væri. Jeg var því á skipinu hjá 

honum, hvar hann gjörði mig að lægsta herforingjð 

með vitund Hojezar. 

Við náðum þannig án frekari óhappa eyjunni 

Hispaníólu. þaðan bjó Hojez 4 stór og sterk 

skip og nokkur smærri og sigldum vjer á þeim rak- 

leiðis yfir til nýju Carthagóu bæar. þar gjörð 

Hojez boð konungs landsins innbúum kunnugt, þess 
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efnis, að þeir skyldu kasta heiðni en taka kristna 

trú af spánverjum með góðum háttum, og viðurkenna 

konunginn í Castilíu fyrir sinn herra, að öðrum 

kosti yrðu þeir ofsóttir með eldi og sverði og hneppt- 

ir í harðasta þrældóm. En fólk þetta gegndi mjög 

djarflega, að þeir skeyttu alls ekkert um mildi eð- 

ur óþokka Castilíu konungs; þar að auki vildu 

þeir fegnir njóta þeirrar ánægju, að hafa í landi 

sínu kynni af aðkomandi fólki og býta því gnægð- 

um auðæfa sinna; en vinsamlega og ráðvandlega 

yrði það að hegða sjer. En með því Spánverjar 

hafi, frá því fyrsta þeir hafi komið þangað, ekki lát- 

ið annað í ljósi í nokkur ár enn ofríki, ágirnd, 

morð, blóðsúthellingar,  ránshátt, þjófnað, brennur 

og brælu og fleiri svívirðingar, þá væri ekki kyn þó 

sjer þætti ísjárvert að veita slíkum ískyggilegum 

kristindómi og siðum viðtöku.  Yrðum vær því 

tafarlaust að snúa aptur og yfirgefa landamerki sín ; 

annars neyddust þeir til að grípa til vopna og flæma 

Oss burt með valdi. 

Jeg gat fyrir mitt leyti ekkert fundið að þessu 

Skynsamlega svari, einkum þar eð óguðleg og ókristi- 

leg breytni landa minna var orðin alkunn. Engu 

að síður ljet forstjórinn stríðsfólk sitt fara strax í 

land, og tók allstaðar að brenna og bræla, myrða 

08 ofsækja, hlífði hvorki ungum nje gömlum, rík- 

un nje fátækum, körlum nje konum; heldur gekk 

ofbeldi hans jafnt yfir alla. Jeg varaðist af fremsta 

megni að styrkja til að úthella þessu saklausa blóði, 
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já, það særði mig í sál og samvizku, að Ógiptusöm 

forlög skyldu hafa leitt mig einmitt að þessu eymd- 

anna landi; því mjer virtist það vera órjettvíst og 

harðúðugt, og gagnstætt Krists boðum, að flytja heið- 

ingjum fagnaðarboðskapinn með slíkri aðferð. þar 

að auki ángraðist jeg yfir því með sjálfum mjer, 

að vita að forstjórinn skyldi af einberri vonzku sinni 

misbrúka svona skammarlega hina konunglegu skip- 

un, sem að eins miðaði í þessu efni til indvjeranna, 

er voru mannætur, og gjöra sjer hvergi nokkurn 

mannamun; því jeg get sagt með sanni, að indverj- 

arnir á meginlandinu og nokkrum eyjum höguðu 

sjer svo siðsamlega og ráðvandlega eptir náttúrunn- 

ar ljósi, að þeir gjörðu mörgum munnkristnum él 

all lítinn kinnroða með breytni sinni. 

En, þegar forstjórinn Hoj ez var nokkurn veginn 

búinn að eyða öllu umhverfis Carthagó, og gat 

ekki fundið þar fleiri til að æfa á grimmd sína, fór 

hann yfir 12 mílur lengra upp í landið, óó þar fram 

og aptur, herjaði á indverska konunga, og von- 

aði þannig að öðlast mikið herfang í gulli og gim- 

steinum, því nokkrir fangar af indverjum höfðu gefið 

honum beztu von um það. En honum brást þetta 

heldur enn ekki; því þegar vjer hjeldum oss sem 

óhultasta, höfðu konungar Caramairinensannd 

falist í hagkvæmum leynistöðum með valdasta lands- 

fólki sínu, þustu þeir svo geyst að oss, að vér 

neyddumst til að flýja í skyndi ofan til sjáfar, 08 

misstum vjer í þeirri svipun hershöfðingja nokkurn; 
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er hjet Don Juan de la Cossa af liði Hojez- 

ar, og 74 af hraustustu mönnum hans, brytjuðu 

indverjar þá í smátt og átu þá upp; mátti þar af 

ráða, að Caramairinensarnir voru afkomend- 

ur kynslóðar þeirrar, sem nefndust mannætur, og 

sömdu sig að þeirra siðum; en jeg ætla, að þetta 

fólk, sem annars var all skynsamt, hafi í það sinn 

aðhafst þessa fúlmennsku fremur af ofsa reiði gegn 

óvinum sínum, heldur enn vegna þess, að þeim þætti 

sælgæti í þeim. 

þetta megna óhapp olli því, að Hojexz for- 

stjóri hlaut að taka út mikla neyð og bágindi í 

Carthagóar höfn, því nú tók oss sjer í lagi að 

skorta matbjörg og annað, er hafa þurfti. En til 

allrar hamingju kom Don Dídacó de Niquesa 

með nokkur skip til vor, fermd með framt að 800 

hraustra hermanna og næg matvæli. Jafnskjótt sem 

hann var búinn að endurhressa Ho} ex og fjelaga hans 

svo vel, sem tök voru á, var það ráðið af, að allir skyldu 

fylgjast að til að hefna á Caramairinensunum 

Mannskaðans, sem þeir höfðu gjört; því varð líka 
£ 

framgengt með mikilli grimmd; því á náttarþeli 

Tjeðumst vjer á bæinn, þar sem de la Cossa og 

menn hans voru drepnir í grend við, kveiktum eld 

Í honum á allar hliðar og eyddum þar öllu því, er 

kvikt var, svo að enginn komst lífs af af þeim mikla 

fjölda indverja, er þangað höfðu safnast, nema 6 

drengir, er vjer gjörðum að föngum. 

Nú ætluðu sjer allir að vísu að finna mikil auð- 
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æ 
æfi í gulli og gimsteinum í öskunni úr bæ þessum, 

er verið höfðu yfir 100 býli í, en menn leituðu slíks 

árangurslaust, þar eð þar fannst harla lítið gull, en þar 

á mót yfrið mikið af brenndum líkömum og manna- 

beinum, hjelt Hojez því þaðan í mjög styggu skapi, 

og hafði yfir engu að gleðjast nema því, að sjér 

hefði tekist að hefna de la Cossa og þeirra, €r 

með honum fjellu. 

Skömmu síðar töluðust við þeir Hojez og Ni- 

quesa forstjórar um það, að hver þeirra vildi gran- 

skoða og leggja undir sig landspart þann, er kon- 

ungur hafði fengið hverjum þeirra til umráða. Fyrst 

fór Hojez af stað til að leita uppi landsbyggðina 

Uraba, átti hann að ráða yfir henni og yfir höfn- 

inni hjá Carthagó.  Vjer lentum fyrst við eyju 

nokkra, er vjer seinna kölluðum Fortis; urðum vjér 

þess skjótt varir, að hún var byggð af hinum allra villt 

ustu mannætum, var því engin von til að finna þar 

mikið fje; og þó fannst þar, framar öllum vonum, 

nokkuð af hinum dýrmætasta málmi, er vjer flutt- 

um þaðan ásamt með 2 karlmönnum og 7 kvenn- 

mönnum, er vjer tókum tilfanga. þaðan sigldum vjer 

rakleiðis til Uraba byggðar, fórum um hana 08 

byggðum þar að austanverðu í Caribana sveit- 

inni bæ og vel víggirtan kastala, sem flúið yrði í 

og í hverjum menn gætu hafst við óhultir, ef fjand“ 

legt og skyndilegt áhlaup gjörðist. En Hojez sem 

þegar hafði svo tíðum látið blekkja sig, ljet þrátt 

fyrir það ginna sig á ný á þann hátt, að indverskt 
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fangarnir höfðu látið við hann mjög yfir gullnámu 

nokkurri, er mikið kvæði að og væri í Tírafí sveit- 

inni hjer um bil 12000 skref frá kastala vorum. 

Vjer fórum því þangað og hugðumst að gjöra ind- 

Verjum snöggar árásir og drepa þá alla; en þeir 

tóku svo djarflega á móti oss með hinum eitruðu 

örvum sínum, að vjer hlutum að snúa í skyndi heim 

aptur með sneipu, og skilja eptir nokkra dauða og 

Marga særða. 

Á næsta degi tókst í öðrum bæ ekki betur til 

fyrir oss, heldur næstum því enn ver; og á heim- 

leiðinni var forstjóranum gjörður allra vesti og hættu- 

legasti grikkur, því til hans kom smákonungur, hvers 

konu að Hojez hafði tekið til fanga, og ljet sem 

hann vildi kaupa hana lausa fyrir 20 pund gulls; 

Voru með konungi þessum 8 indverjar, sem vjer 

hugðum að bæru gullið á sjer; en þegar minnst 

varði skaut hann ör, er fyrir skömmu hafði verið 

búið að eitra, í mjöðm forstjórans, og ætlaði að því 

búnu að halda á flótta með mönnum sínum; en 

höfuðverðir forstjórans gripu hann og hlutuðu hann 

allan sundur í stykki. Samt sem áður var forstjór- 

ánum lítið hólpið, því þar eð kröptugur læknisdóm- 

Ur, er gjöra mætti eitrinu í sárinu mótstöðu, gat ei 

fengist, hlaut forstjórinn að taka út skelfilegan sviða 

08 kvöl, og til þess að hann mætti halda lífinu, varð 

lann að láta leggja nokkrum sinnum glóandi járn- 

bynna ofan yfir sárið til að brenna Óólifjunina úr 

því; var það haldin langvissasta og óbrigðulasta 
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lækning við slíkum meiðslum, en hún fjekk þó ekki 

hjálpað Hojez aptur til fullrar heilsu. 

Um þær mundir kom Bernhardínó de 

Calavera til vor með öflugt skip, sem var fermt 

60 hraustum hermönnum og miklum matvælum, 

er hvorttveggja bætti mjög úr nauðum þeim 08 

hættum, er vjer vorum staddir í. En þegar búið var 

einnig að eyða forða þessum, og hermennirnir sáu, að 

ekkert af fyrirtækjum Hoj ezar heppnaðist á nokk- 

urn hátt, hófu þeir verulega uppreist, er Hojez að 

vísu hugðist mundi fá stöðvað, þar sem hann 

reyndi til að hugga þá með því, að Don Martin 

Ancísó mundi skjótt koma, sem Hojez hafði 

skipað að halda hingað á eptir oss með flutn- 

ingsskip hlaðið vistum. En hermennirnir, sem 

lögðu lítinn trúnað á þessa huggunargrein, er þó 

var sönn, og ætluðu hún væri einber markleysð, 

tóku ráð sín saman á laun, að halda með tvö af 

skipum vorum á brott til Hispaníólu eyjar. 

Jafnskjótt sem Hojez komst að því samsæti, 

ætlaði hann að koma í veg fyrir þenna ófögnuð 

og stakk upp á því, að ferðast sjálfur til Hispá“ 

níólu; setti hann því Don Francisco de Pi- 

zvarro fyrir herforingja í fráveru sinni, og gjörði 

þá kosti, að yrði hann (Hojez) ekki kominn aptr 

ur til vor innan 50 daga, ætti sjerhver frjálst 

að fara hvort hann vildi. 

Höfuðtilgangur Hojezar var sá, að hann vildi 

láta reyndan lækni á Hispaníólu lækna til fulls 
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sár sitt, og auk þess komast eptir hvað bægt hefti 

Don Ancísó frá að fylgja oss með matvælin, sem 

um hafði verið beðið. Hann fór því á skipið, sem 

Bernhardínó de Calavera hafði á laun og ár 

leyfis flotaráðsins og annara hershöfðingja farið 

með frá Hispaníólu, og sigldi þangað. 

Vjer, sem eptir vorum, vonuðum tregafullir 

eptir Hojezar komu heim aptur á hinni tilteknu 

tíð; en þegar vjer vorum búnir að bíða ekki ein- 

ungis eina 50, heldur aðra 50 daga og lengur, og 

hann kom ekki, og vjer höfðum á því tímabili 

bolað margar raunir bæði af árásum indverju og 

af hallæri, skipti fólkið allt sjer niður á þan 2 

Skip, sem Hojez hafði skilið eptir, og ætlati að 

leita hans á Hispaníólu. “ 

Naumast vorum vjer komnir út á regin-hafið, 

áður enn ofsaveður rak á fyrir oss, sem Í einni 

svipan hvolfði hinu skipinu, er voru á samferðamenn 

vorir, svo það sökk með öllu, án þess nokkru þar 

af yrði bjargað. Vjer, sem vorum á hinu skipinu 

leituðumst við að umflýa slíkan ófögnuð, og lent- 

um því við eyjuna Fortis; en svo óástúðlega 

Var þar tekið á móti oss af örvum hinna villtu 

Indverja, að oss þótti fótur vor fegrastur, að geta 

komist sem hraðast á skip og siglt á burt. Var 

nú haldið áfram ferðinni til Hispaníólu af öllu 

kappi eptir þessa mæðu; mætti oss þá, mót von, 

á leiðinni, hærstarjettar forseti Don Martin An- 

tÍs6, sem á flutningsskipi einu hafði alls konar 
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vistir og klæði, og þar til og með dugandis her- 

menn á aukaskipi nokkru. Koma hans var oss harla 

gleðileg. En með því hann vildi ekki trúa því, 

að Hojez forstjóri hefði yfirgefið oss, heldur hugði 

að vjer værum uppreistar- eða stroku - menn, þá 

urðum vjer að láta oss lynda, að vera fyrstum 

sinn og það all lengi hjá honum í Boyus- fljóts 

mynninu milli Carthagóar hafnar og Cuchi- 

bacoams landsbyggðar, og sigla að því búnu 

með honum aptur til hinnar urbanisku sveitar, því 

hvorki vildi hann flytja oss til Niquesa eða til 

Hispaníólu, en bar fyrir, að eptir embættis- 

skyldu sinni hlyti hann að flytja oss aptur til 

byggðarlags Hojezar forstjóra, svo það væri ekki 

varnarlaust. Vjer stýrðum þess vegna þangað; en 

það var eins og hamingjan væri mótfallin öllum 

vorum ráðagjörðum, því þegar skipið, sem An císó 

var á, er var hið bezta skip, skyldi leggja inn á 

höfnina, sem var yfrið mjó, fórst það þar sökum 

ógætni stýrimannsins, svo að öll matvæli, stríðs- 

búnaður, gull, dýrindis gripis, hestar og önnur dýr 

tíndust, en fólkið fjekk að eins bjargað lífinu með 

mestu naumindum, og máttu þó nærfelt allir ganga 

að því vísu, að verða að missa það bráðum aptir 

sökum skorts á viðurværi og öðrum nauðsynjum. 

Þegar vjer höfðum um nokkra daga slökkt 

hungrið með rótum, jurtum og súrum líttætum við- 

arávöxtum, var loks ráðið af, að halda nokkuð 

lengra á land upp, og miklu heldur að falla sem 
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hetjur, enn að lifa svo fyrirlitlegu og vesælu lífi; 

en naumast höfðum vjer farið 4 mílur áleiðis, 

Þegar ógnar grúi vel vopnaðra indverja mætti oss, 

er skjótt gjörðu vort áræðismikla áform að engu, 

og flæmdu oss með hinum eitruðu örvum sínum 

undan sjer í mesta flýti ofan til strandar, hvar 

skip vor láu fram undan. 

Hugsýki vor út af þessu óláni, sem þannig 

hitti oss á ný, var þó minni enn gleði sú, er nokkr- 

ir indverskir fangar öfluðu oss, er þeir skýrðu oss 

frá, að hinu megin við voginn, er vjer láum á, 

Væri hjerað nokkurt, hvar eð finndist gnógt ald- 

ina og alls konar matvæla. Don Anecísó hafði 

því ekki önnur ráð enn flytja oss þangað. Í fyrst- 

unni voru landsbúar þar yfrið kyrlátir; en jafn- 

Skjótt sem vjer tókum að byggja hús og stofnsetja 

reglulega búnaðarháttu í þessu blessaða landi, reis 

Comaccus konungur upp með þegnum sínum og 

leitaðist við að flæma þessa Ókunnu gesti út úr 

landinu. Tókst því harður bardagi, er stóð yfir 

allan liðlangan daginn og langt fram á nétt. Unn- 

um vjer þar sigur, ásóttum öllu meginn óvinina, 

Sem tvístraðir voru, og brytjuðum vægðarlaust 

hiður hvert mannsbarn, sem vjer náðum. 

Nú fundum vjer ekki að eins gnægð mikla 

af brauði, aldinum, jurtum og öðru, er hafa þurfti, 

heldur þar á ofan í skógarrunnunum og í mýrun- 

um meir enn hálft þriðja þúsund pund af gulli, 

Einnig ljerept, brekön, alls konar ker og föt úr 
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málmi, leir og trje, og olli því koma vor þangað, 

að Comaccus konungur hafði látið fela og grafa 

alla þessa hluti. Hjer ljet Don Ancísó byggja 

kirkju og bæ eptir þetta, sem hann kallaði Anti- 

qua Darienes, og gjörði hann þetta til að enda 

heit, sem hann hafði gjört á undan bardaganum 

til hinnar helgu Maríu Antiqua, er í Sevilíu 

er mjög tilbeðin. Nú ljet Don Ancísó sækja á 

2 skipum það, sem eptir hafði verið skilið af fólki 

voru, og var Don Vascó Nunez di Valbóa 

höfuðsmaður, sem var aldavinur minn, meðal þeirrá 

manna; var nú fullgróið sár það, er hann fengið 

hafði af eitraðri ör. Þegar að því kom, að skipta 

skyldi á tilhlýðilegan hátt auðæfum þeim, er vj€r 

höfðum fengið í herfang, og allir tóku eptir því, 

að Don Anecísó, sem var ágjarn og sjerdrægur, 

var harla ósanngjarn í skiptunum, þar sem hann 

tók undir sig miklu meira fje, enn honum gðt 

borið með rjettu, kom leynilega kurr í hermennina 

út af því, og varð svo úr honum opinbert upp“ 

hlaup, og hinir beztu menn aðhylltust þá Do? 

Valbóa og kölluðu upp, að hann skyldi verð 

þeirra yfirmaður og verndari. Að vísu var Val- 

bóa af Don Ancísó og hans flokki kennt um; 

að hann væri af náttúrufari uppreistarfullur 08 

ónýtur, og að hann með drottnunargirni sinni sæti“ 

ist einungis eptir að koma alls konar ófarnati til 

leiðar; en að því leyti jeg hefi eptir tekið alla þá 

stund, sem jeg hefi haft kynni af honum, sár 
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hann harla hugprúður maður, sem óttaðist engan, 

og gat því með engu móti þolað órjett þann, er 

hann og menn hans urðu fyrir; heldur leitaðist 

hann þvert á móti við að hefna órjettarins á all- 

an leyfilegan hátt, án þess að vanrækja nokkru 

sinni, að efla hag konungs síns eður gleyma und- 

irgefni þeirri, er hann var skyldur honum að veita. 

Þegar á þessari háreysti stóð kom Don Ró- 

deriguez Colmenaregz til vor frá Hispa- 

híólu með 2 skip fermd rösku herliði og mikl= 

um vistum. Hann hugðist að finna Hojez hjer, 

sem hann hafði heyrt að væri í megnum nauðum 

Síaddur og menn hans; en hann hitti hjer allt fyr- 

ir í miklu uppnámi, þar sem þeir Ancísó og 

Valbóa deildu um hin æðstu yfirráð, og hver 

hafði sinn flokk með sjer. Til þess að fá komið 

í veg fyrir frekara stríð og, að lokunum, blóðs- 

Úthellingu, sigldi Colmenarez burt aptur, til að 

Sækja Don Dídacó de Niquesa frænda sinn, 

€r átti að skilja þá er deildu, og gjörast yfirmað- 

Ur allra hinna. - 

Colmenarez var svo heppinn að finna Ni- 

{uesa, einmitt þegar þess var mest þörf, í byggðar- 

lagi því, er hann sjálfur kallaði Nomen Dei (guðs 

hafn); þar ráfaði þá hinn vesæli Niquesa ber og 

Dakinn til og frá ásamt með mönnum sínum, nær því 

dauður í hungri. En þareð Colmenarez með 75 

Mönnum frá Castilfu hafði fært hann út á skip 

98 komið honum á rjetta leið, kom hann fyr enn 
32 
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varði til vor í Antiqua Darienis. Hjer vár 

hann naumast á land genginn áður það spurðist, 

hvað óvirðulega og hæðilega hann hafði talað bæði 

um Ancísó og Valbóa, og að hann hafði hótað 

bæði að víkja þeim báðum ásamt með nokkrum öðr- 

um yfirmönnum frá embættum þeirra og metorðum, 

og einnig að láta þá verða fyrir hinum mestu fjebót- 

um í gulli og silfri. En einmitt hótanir þessar 

bökuðu honum hina stærstu óhamingju; því báð- 

ir partarnir urðu honum svo afarreiðir, að þeir 

ráku hann, þenna hinn vesæla Niquesa, ásamt 

með mönnum hans, bjargarlausan, rjett eins 08 

hund, vægðarlaust úr byggðarlagi þeirra aptur 

niður til skipa hans. 

Jeg fann nokkrum mánuðum síðar suma af mönn- 

um Niquesar í Zóróbaranna landsbyggðum, 

er skýrðu mjer frá, að í grennd við fljót nokkurt 

þar, hefðu indverjar drepið hann og nokkra menn 

hans og jetið upp, kölluðu þeir, sem frá sögðu; 

fljót þetta þess vegna: Rio de los perdit08; 

það er: glötunarinnar fljót, og sýndu mjer trjé, í 

hvers sljetta börk að skorin höfðu verið þessi 

latínsku orð: Hic mísero errore fessus DIÐACUS 

NIQ VESA infeliæ pertit. það er: Hjer fórst hinn 

ógæfusami Dídacus Niquesa, örmagna af Ve“ 

sælu villuráfi. 

En, svo jeg haldi beinlínis áfram sögu minni, 

verð jeg að skýra frá því, að eptir það búið var að 

reka Niquesa á brott, urðum vjer að þola stærsið 
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Volæði, neyð og hungur, þar eð vistir þær, er 

Colmenarez hafði fært oss, voru skjótt jetnar 

upp, svo að vjer, eins og villtir menn, já, eins og 

hungraðir úlfar, hlupum út um allt og rændum í 

hæstu sveitum öllu, sem vjer fundum. 

Loksins, þegar Valbóa hafði fengið yfir 150 

áhangendur einvalaliðs, gjörði hann heyrum kunn- 

ugt, að með því Hojez forstjóri hlyti að öllum 

líkindum að vera tíndur, þá ætlaði hann sjer ekki 

að vera undir nokkurn mann gefinn, nema þann, 

er gæti sýnt konunglegt veitingabrjef. Ancísó 

bar þar á móti fyrir sig forsetaembættið í hærsta- 

Tjetti; en þar eð veitingabrjef hans hafði, ef til vill, 

farizt í seinasta skipbroti, eður harn, eins og aðr- 

ir hjeldu, hefði reyndar ekkert haft, þóttist Val- 

bóa því síður hafa orsök til að gjörast Ancísó 

Undirgefinn, og jafnskjótt sem Ancísó sýndi sig 

líklegan til að ætla sjer að halda valdi sínu með 

ofbeldi, rjeðist Valbóa á hann í skyndi, ljet setja 

Þenna ágjarna gortara Í fjötra, og lagði gull 

hans og eignir undir konung. En þegar jeg og 

aðrir góðir vinir Valbóa leiddum honum með 

hæverskum orðum fyrir sjónir, að hann hefði verið 

alltof þráður í þessu, iðraðist hann eptir, að hann 

hefi verið ofharður og flumúsa, og ljet því Ancí- 

só lausan, fjekk honum jafnskjótt fje hans aptur 

Og hefi eflaust sætzt heilum sáttum við Anecí- 

86, ef þessi hefði ekki verið allt of hefnigjarn. 

Fáum dögum síðar sigldi Ancíó með áhangendum 

f 82" 
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sínum burt frá oss og hótaði að skilnaði að klaga 

Valbóa fyrir konunginum sjálfum í Castilíu- 

En Valbóa ljet sem hann vissi það ekki; held“ 

ur fór hann að koma góðri skipun á í hernum, 

setti þar nýja yfirmenn, er hann þekkti að holl 

ustu (vorum við Don Ródriguez Colmena“ 

rez einir meðal þeirra) og tók strax með miklum 

áhuga að leita hamingju sinnar og allra vor. 

Cóíba var fyrsta landsbyggðin, er vjer rjéð“ 

umst á, og þegar Careta, sem var konungur þár, 

vildi ekki láta oss fá matvæli nje aðrar nauðsynj“ 

ar, því hann ljezt hafa skort á slíku, var hand 

með konu, börnum og öllum hirðsveinum sínum 

fluttur til Darien. 

Nú taldi Valbóa og allir menn hans þörf á; 

'ab senda þá menn, er hjetu Valdivía og 237 

mudíó, til Hispaníólu; skyldi Valdivíð 

tala rækilega máli sínu hjá Don Dídacó Co“ 

lumbó æðsta foringja herskipaflotans, og öðrum 

yfirmönnum þar í landi, og beiðast að fá skjót- 

lega liðstyrk, vistir og aðrar nauðsynjar; en Zar 

mudíó var skipað að sigla hið hraðasta til 025" 

tilíu, og afsaka þar Valbóa gjörðir gegn An“ 

císó kappsamlega við konunginn. Á meðan þetið 

gjörðist var Careta cóíbana konungur aptur 

látinn laus, þó með þeim kostum, að hann ekki 

að eins skyldi byrgja eptir megni her vorn mé 

mat og drykk, heldur þar á ofan vera Valbóð 

hjálpsamlegur í herferð gegn Poncha konung“ 
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er var þar næstur, og vísa Valbóa rjetta leið 

til hans. 

þar eð Careta hafði jafnan átt í orustum 

við Ponecha konung, sem var vesti fjandmaður 

" hans og hafði stofnað honum í vandræði, þá sætti 

hann nú með gleði þessu tækifæri til að fá einu 

Sinni hefnt sín, og hjelt með þegna sína, sem höfðu 

löng sverð úr trje og mjög oddhvöss kastspjót, 

allt af á undan, til þess að ráðast óvörum á Pon- 

tha. En Poncha hafði þó í tíma fengið njósn 

um ferðir vorar, og haldið þess vegna á flótta. 

Samt fundum vjer þar mikinn forða matvæla og 

annara ágætra hluta, einnig nokkuð yfir 30 pund 

af góðu gulli. 

Eptir þetta heppilega starf var ráðist á Có- 

mógrus konung; en svo sömdum vjer sátt og 

frið við hann fyrir meðalgöngu Careta konungs. 

Þessi Cómógrus átti 7 sonu vel vaxna.  Elgæti 

Sonurinn, sem var harla vel vitiborinn, úthlutaði 

Meðal vor ekki að eins miklu gulli og dýrindis 

Sripum, heldur gaf oss þar á ofan ávísun um, 

hvar vjer mættum finna gnægð af þess konar dýr- 
mætum varningi. 

Cómógrus konungur tók kristna trú og öll 

ætt hans, var hann skírður og fjekk í skírninni 

Mafnið Carólus. En eptir það, að sætt og vin- 

Átta við hann varð við þetta bundin því fastara, 
fórum vjer aptur til Antiqua Darienis; var 

Þá Valdi vía að vísu kominn aptur frá Mispa- 
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níólu, en hann hafti þó fært með sjer harla lít- 

ið af matvælum; heldur að eins mikla von um; 

að vjer fengjum skjótt því meiri gnægð af öllu, er 

vjer þyrftum við. ; 

Nú komum vjer á ný í megn bágindi, eink- 

um vegna þess, að uppskera vor skemmdist af 

óvenjulegum vatnávöxtum, og vjer vorum búnir 

að sjúga út öll kringumliggjandi og nærlend hjer- 

uð. Vjer neyddumst því til að ferðast með mik 

illi áhættu upp í meginlandið, þegar vjer vorum 

hinn 9. d. desemberm. árið 1511 búnir að koma 

Valdivía á stað til Hispaníólu, hvaðan hann 

átti að fara til Spánar með mikið gull og fjár“ 

sjóðu, sem safnað hafði verið handa Ferdinand 

konungi. 

Í landi þessu, er lá til suðurs, fundum vjef 

nokkur hús, var smákonungur sá, er rjeði þar 

fyrir og nefndist Dabaiba, flúinn þaðan með 

hirðsveinum sínum og þegnum. Lítið haféi kon“ 

ungur eptirskilið matarlegt, en afar mikið af hús- 

gögnum og vopnum, og nokkur pund af smíðuðu 

gulli. Hjeldum vjer þaðan áfram sjóferð vorfi, 

eg misstum þá í ofsa veðri 3 skip, er tíndust með 

mönnum og allri áhöfn. 

Jafnskjótt sem vjer höfðum náð landi með 

mestu þraut, rjeðumst vjer á Abenamachei!ð 

konung; var aðsetursstaður hans yfir 500 vel byggð“ 

ir kofar. Hann ætlaði með hyski sínu að halda 

á flótta, en hlaut loks að veita viðnám og eptir 
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blóðugan bardaga að láta taka sig til fanga og 

beztu menn sína. Í bardaganum hafði konungur 

þessi sært einn af vorum mönnum litlu svöðusári, 

er þessum húðarskelmir gramdist svo mjög, að þeg- 

ar konungurinn var þó orðinn fangi vor, þaut 

hinn særti að konungi, og hjó í skyndi af honum 

annan handlegginn. En með því Valbóa mis- 

líkaði þetta níðingsverk harla mjög, þá ljet hann 

lemja þenna fant nærfelt til bana. 

Eptir að vjer höfðum unnið tjeðan sigur og 

öðlast hið dýrmæta herfang, leiðbeindi einn af ind- 

Verjum, sem var nakinn, oss til hins mikla hjer- 

aðs, er Abibeiba konungur rjeði fyrir; hafði hann 

byggt aðsetursstað sinn upp á mjög háu og digru 

trje, þar eð hann gat naumast búið niður á jörðunni 

fyrir iðuglegum vatnsgangi. Hvorki með bænum 

nje hótunum varð fengið af konungi þessum að 

koma niður frá hans hreykilegu byggingu; en jafn- 

skjótt sem menn vorir tóku að höggva trjeð upp, kom 

hann ofan ásamt með 2 sonum sínum, en ljet hina 

aðra hirðsveina sína vera uppi. Vjer sömdum frið 

Og sáttmála við hann, og beiddumst, að hann gildi 

Oss sanngjarnan skatt í vistum og gulli. Jafnvel 

þó hann beri því við, að hjá sjer væri mikill gull- 

skortur, var þó samt sem áður gengið hart að hon- 

Um, að láta nokkur pund af hendi og lofaði hann þá, 

að ganga út með nokkrum mönnum sínum, og færa 

ss innan 6 daga meira enn vjer höfðum beðið 

Um. En hann fór leiðar sinnar, og hefur þaðan 
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í frá aldrei komið fyrir vor augu. Þegar vjer sá- 

um, að hann sveik oss, rændum vjer þar öllum 

matarforða, víni og öðrum góðum hlutum, og með 

því endurnærðum vjer ei all lítið vora örmæddu 

líkami, svo vjer urðum færir til að takast lengri 

ferð á hendur. 

Um þessar mundir höfðu 5 konungar, Ábi- 

beiba, er fyr var getið, þrír konungar, er hjetu 

Cemacchus, Abraibesog Abenamacheius, 

er var mágur hans, og Dabaiba, bundið fast- 

mælum, að þeir skyldu allir í senn fara að 

oss skyndilega, og afmá oss að öllu leyti. En 

til allrar hamingju var meðal fanganna kvenn- 

maður nokkur, er var dáfögur mær, og hafði Val- 

bóa heita ást á henni, og langt fremur enn á öðru 

kvennfólki. Hún hafði hjá bróður sínum komizt 

að samtökunum um þetta fyrirhugaða blóðbað, og 

jafnskjótt hvatti ást hennar á Valbóa hana til 

þess, að skýra honum frá öllu þessu ráðabruggi 

gegn honum. Skipti hann þá strax mönnum 

sínum í 2 flokka. Hann fór sjálfur með mig 08 

rúma 70 menn mót Indverjum, er höfðu skipt sjer 

í flokka, tvístraði þeim og tók til fanga mikinn 

fjölda af þjónum konunganna; fluttum vjer þess 

þjóna með oss til herbúða vorra; en CGolmena“ 

rez var látinn fara á skipum að Tiriehi Þé 

og herja á hann; tókst honum að vinna bæinn 

og gjöreyða öllum stríðsbúnaði Indverja, er Þar 

var saman kominn; tók Colmenarez þar mikið 
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2 
herfang í matvælum, gulli, víni og öðru fjemætu. 

Hjer að auki skaut hann öllum uppreistarmönnun- 

um og óvinunum megnan skjelk í bringu, með því 

að hann hengdi æðsta herstjórann þeirra upp Í trje 

og skaut örum gegnum hann; og líka voru aðrir 

indverskir yfirmenn teknir af á grimmdarfyllsta hátt 

öðrum til viðvörunar. 

Öll hætta, styrjöld og þrautir, sem vjer höfð- 

um átt í hingað til, snjerust þannig allt í einu í 

einberan frið, næði, unað og gleði; því þar eð 

þeir helztu af uppreistarmönnum gengu nú Val- 

bóa á vald með góðu, ljet hann lýsa almennum 

friði og uppgjöf á hegningu fyrir undanfarna upp- 

reist, og menn sína að því búnu fá langa hvíld 

eptir allar hinar afstöðnu mannraunir. 

Eptir þetta fórum vjer aptur í hið urabaniska 

hjerað; var þá loksins eptir miklar ráðagjörðir 

ályktað, að þá Don Ródriguez Colmenarez 

og Don Juan de Qvicedó skyldi senda til 

Hispaníólu og þaðan til konungsins í Casti- 

líu, til þess að segja á báðum stöðunum ljós tíð- 

indi um hinar sigursælu athafnir vorar, og koma 

því til leiðar, að oss yrði sent 1000 manns með öllu, 

Sem hafa þyrfti, svo vjer mættum óhultir fara leið- 

Angursferð til hinna gullauðugu hjeraða suður frá, 

og leggja þau undir Castilíu konung. Valdivía 

Og Zamudó voru ekki komnir aptur, og hjeld- 

um vjer því reyndar, að þeir hefðu má ske farist 

Á hafinu. Colmenarez og Qvicedó ljetu svo 
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í haf í októbermánuði 1512; en höfðu áður heit- 

ið oss, að sitja ekki af sjer nokkurt tækifæri; 

heldur koma aptur til hinna urabanisku stranda 

svo fljótt, sem auðið væri. En þegar Valbóa 

hafði til ónýtis beðið apturkomu beggja þessara 

manna framt að 11 mánuðum, og hafði fengið vitn- 

eskju um, að Don Pedro de Arías ætti bráð- 

um að koma til vor sem konunglegur forstjóri yfir 

 urabaniska hjeraðinu og þeim hjeruðum, er þar eru 

áföst við, hvatti bæði heiður sá, er Valbóa þeg- 

ar hafði áunnið sjer, og líka löngunin að leita 

hinna suðlægu gulllanda, hann til að ráðgast um 

þetta málefni við yfirmennina í hjeruðunum, 0g 

því næst hóf hann hina hættusömu leiðangurs- 

ferð þangað með hjer um bil 200 hermanna, jafn- 

vel þó bæði þeir synir Cómógrusar og aðrir 

indverskir konungar rjeðu honum frá að áræða 

herferð þessa með minna lið enn 1000 manns, þar 

eð hann mundi hitta þar fyrir yfrið harðfenga þjóð. 

það var hinn 4. dag septembermánaðar 1513, 

sem vjer sigldum á brott; höfðum vjer 5 stór og 

10 mjög lítil skip, lentum hið fyrsta sinn hjá hinu 

cóibaniska hjeraði Careta konungs.  Hjer ljet 

Valbóa skipin og nokkuð af liðinu verða eptir, 

en vjer fórum á stað með 170 manns, og fylgdi 088 

leiðsögumaður, er Careta fjekk oss, í það ríki, 

er Poncha rjeði fyrir, sem, eptir það hann hafði 

hugleitt hvernig vjer fundumst áður, ljet loks með 

miklum eptirgangsmunum leiðast til að gjörast vin“ 
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ur vor og bandamaður. Eptir það komum vjer 

konungunum Qvarequa, Chiapesi, Coquera 

og öðrum fleiri til hlýðni, sumum með góðvild og 

ástsemi, og sumum með valdi; en hinn 18. októ- 

ber sama árið komum vjer að suðurhafinu, og 

rökuðum saman í nánd við það ærnu fje í gulli 

og gimsteinum. 

Með því fyrirtæki vort hafði tekist svo lán- 

lega, ljet Valbóa þakklátsemi sína í ljósi við 

guð og við menn sína, eins og þeir hefðu enga 

Orsök til að klaga yfir honum. En einhvern dag 

hitti Valbóa mig á afviknum stað bísna angur- 

Væran og áhyggjufullan; faðmaði hann mig þá að 

sjer harla vingjarnlega og mælti: „Hvað gengur að 

yður? allra bezti heilla vinur! Sje yður íllt, þá 

hefi jeg orsök til að aumka yður; en megni gull, 

Perlur og gimsteinar að reka áhyggjur yðar á braut, 

þá er yður velkomið af mínum hluta svó mikið, 

Sem þjer viljið.“ Jeg ljet hann þá á mjer skilja, 

að jeg hefði sjálfur þegar safnað meira af slíku 

Ágæti enn jeg þyrfti við, og mætti telja mig að 

minnsta kosti ð sinnum auðugri enn jeg hefði 

Verið fyr meir; en óánægjan, sem nú væri Í mjer, 

kæmi til af engu öðru enn því, að jeg kviði fyrir 

komu Don Pedros de Aríasar, þar eð hann 

Væri svarinn óvinur minn; því fyrst jeg gæti 

ekki enn þá sýnt mitt náðarbrjef frá Ferdinand 

konungi, mundi Arías gjöra mjer alla upphugs- 

anlega svívirðingu, og að minnsta kosti koma í 
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veg fyrir, að mjer tækist fremur að fá heiður og næði 

í hinum nýja heimi enn í Norðurálfu. Valbóa 

hló að þessu og mælti: „Gangi annars ekkert 

annað að yður, kæri vinur minn! þá sláið þjer 

strax frá yður öllum heilaköstum, og verið þess 

fulltrúa, að fyrir okkur báða er öllu óhætt; því 

hagræði það, er vjer höfum gjört konunginum með 

því, að finna þetta suðlæga haf og gulllöndin, skal 

út af fyrir sig gjöra oss nógsamlega þess verð- 

aga að hann veiti hverjum okkar álitlegt jarls- 

dæmi í þessum löndum, í hverjum að getur að 

fáum árum liðnum orðið komið á því skipulagi, 

að. við fáum lifað þar það eptir er lífdaganna á- 

nægðari enn í sjálfri Castilíu. Jeg vil nú,“ mælti 

hann enn framar, „segja yður í trúnaði, að jeg hefi 

í hyggju að ferðast innan skamms til Spánar, 08 

skal mjer þá vera fremur annt um málefni yðar 

enn um mín eigin; og þannig leiði jeg ekki í efa 

á nokkurn hátt, að jeg fái ekki gjört hamingju 

vor beggja staðfasta.“ 

þessi faguryrði svöluðu mjer allt í einu, SVO 

jeg faðmaði Valbóa að mjer, þakkaði honum 

innilega fyrir hans góðu fyrirhyggju fyrir mjér, 

og hjet að vera æfilangt tryggðavinur hans 06 

þjónn. Hjer næst ljet hann mig vita, að hann hefði 

nú að eins í hyggju að rannsaka hinn suðlæga hafs- 

botn, er hann hefði kallað St. Michael, 08 

einnig Perlueyjarnar, sem væru annálaðar fyr“ 

ir auðæfi, en fara svo strax aptur til Uraban% 
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og þótti mjer ekki að eins fara vel á því, að hann 

gjörði þetta, heldur jafnvel hjet jeg honum að vera 

hinn hugrakkasti í þeirri ferð. 

Eptir sögn Chíapesar indverska konungs- 

ins átti þessi hafsbotn að ná 160 mílur frá meg- 

inlandinu út að hinni yztu hafs-iðu. Var þá strax 

farið að búast til þessarar ferðar; og jafnvel þó 

Chíapes konungur rjeði oss ákaft frá henni, þar 

eð hann hefði athugað, að í 2 eða 3 mánuði sam= 

fleytt á ári hverju um þetta leyti væri hafið vant 

að vera Ólgufullt af ógurlegum stormum, vildi 

Valbóa þó með engu móti sleppa þessu áformi 

sínu; heldur ljet hann búa nokkur smáskip ind- 

versk, og fórum vjer út á þau með rúma 80 af 

hinum hraustustu hermönnum vorum og sigld- 

um þaðan. 

En nú höfðu hin órannsakanlegu forlög álykt- 

að, eigi að eins að skilja mig í þetta sinn frá Val- 

bóa, heldur einnig nokkrum árum síðar frá öllu 

Öðru mannlegu fjelagi; því fáum dögum eptir að 

vjer vorum farnir á stað, brast á óttalegt of- 

viðri, sem hrakti þessi litlu skip hvort frá öðru, 

Og var við því búið, að það mundi varpa skip=- 

inu, sem jeg var á með 9 hermönnum ofan í hafs- 

ins djúp, og eins hinum skipunum. þar eð engin 

ráð urðu hugsuð upp til að komast hjá þessu aumk- 

Unarlega tjóni, gáfum vjer oss á vald hinum ó- 

Vægu bylgjum, og leituðum að eins hjá guði misk- 

Unar í hinu öðru lífi, þar eð svo virtist sem hann 
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synjaði oss hennar í þessu tímanlega. En þegar 

vjer vorum búnir enn þá í tvo sólarhringa að 

hrekjast þannig og fleygjast af bylgjunum ýmist 

eins og upp á fjöll eður ofan í afar djúpa dali, 

vörpuðu hinar ógurlegu bylgjur oss upp á eyju 

nokkra, sem að hálfu leyti var í kafi, og sáum 

vjer að vísu, að vjer mundum geta verið þar nokk- 

urn veginn óhultir fyrir því að drukkna, en þar 

var harla fátt af trjám, sem höfðu æta ávexti, eð- 

ur af öðru, sem yrði til matar haft, ef vjer yrð- 

um að vera þar lengi. 

Öðru skipi voru, sem 8 hermenn voru á 08 

2 indverjar, hafði hamingjan verið eins vinveitt 

og ogs í því, að færa það að eyjunni, sem vjer 

vorum komnir á. Skipverjar þeir komu þangað 

2 dögum eptir vora þar komu og urðu þar þá 

fagnaðar fundir. þeir sögðu oss, á hvern hátt 

þeim hefói heppnast að bjarga lífinu. 

Vjer vorum svo saman, þurkuðum púður vort, 

litum yfir vor litlu matvæli, hirtum tilhlýðilega 

sjerhvað annað, er vjer höfðum undir höndum, 08 

tókum því næst að ganga um alla eyjuna, en fund- 

um á henni hvorki menn nje skepnur, heldur þar 

á mót nokkur trje og runna, voru á trjám þeim 

nokkrir ávextir, er voru harla djeleg fæða. Vjer 

urðum því að lifa á fiskum, er báðir indverjarn“ 

ir, sem með oss voru, kunnu langtum betur tök 

á og voru fljótari enn vjer að veiða. En þar eð 

vatnið tók fáum dögum síðar nokkuð að fjarð, 
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söfnuðum vjer þar miklum fjölda af ágætustu perlu=- 

skeljum, er hin Ólgufullu inníflii undirdjúpanna 

höfðu orðið að æla upp á eyjuna. Sjálfur hefi jeg 

á þessum stað tekið og síðan flutt hingað 34. perl- 

ur svo stórar, að“jeg allt þangað til hafði aldrei 

fyr sjeð eða heyrt getið um þeirra líka; þó hefi jeg 

Síðan safnað á öðrum eyjum fleiri slíkum, já, sum- 

um miklu stærri, og munu þær eflaust finnast af 

þeim, sem fyrst fær þetta rit mitt í hendur. 

En til þess að fylgja reglulega byltingum gæfu 

minnar og ógæfu á þessari tíð, verð jeg að skýra 

frá, að annar Indverjinn, sem með oss var, er 

var skygn hverjum manni betur, sá aðra eyju í 

útsuðurs átt; og vegna þess vjer vonuðum að hitta 

þar meira matarlegt enn hjer, bjuggum vjer vort 

hið litla skip, svo vel sem föng voru á; var þá 

logn; fórum vjer svo á skipið, og náðum áminnstri 

eyju með mestu lífshættu eptir 8. daga útivist, 

hittum vjer þar þá lítið skip, er ólgusjórinn hafði 

skolað þangað með 11 ferða- lagsbræðrum vorum 

á, og höfðum vjer síst átt von á því. Gleði- og 

Meðaumkunar - tár flutu nú af augum vorum; gleði- 

tár yfir því, að fundum vorum bar hjer svo heppi- 

lega saman, og meðaumkunartár yfir því, að Val- 

bóa og þeir á hinum skipunum gætu með engu 

móti verið lífs, því þeir hefðu allir hrakist í þá átt, 

hvar hafið væri hættumest og ógurlegast yfirferð- 

ar, því í heiðskíru veðri væri þar enga ey að sjá, 

heldur þar á mót voðalega kletta, er sköguðu upp 
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úr sjónum. Óbyggð var eyja þessi eins og hin; 

en á henni var nokkuð af ferfættum dýrum, er að 

sumu leyti líktust refum í Norðurálfu, og að öðru 

leyti villiköttum. Vjer hikuðum ekki við að skjóta dýr 

þessi og borða þau, þóttioss þau sælgæti, og í brauðs 

stað höfðum vjer rót nokkra, er Indverjar vorir 

fundu mikið af. Líka sást nokkuð af fuglum, er 

vjer einnig skutum og snæddum með beztu list; 

en kjöt af ferfættu dýrunum þurkuðum vjer til að 

hafa það til matar þegar á lægi. 

Jafnvel þó samferðamenn mínir kölluðu mig 

allir í einu hljóði yfirmann sinn, gat jeg þó með 

engu móti fengið af þeim, að fara aptur til St. 

Michael, þar eð. ætíð kom ofboð á þá, þegar 

þeir hugsuðu til hinna hættulegu kletta og hins 

ólgufulla hafs. Fórum vjer svo af hverri smá- 

eyjunni á aðra, þangað til hamingjan leiddi 088 

loks til eyjar nokkurrar, er var býsna stór 08 

byggð af mönnum; komu þeir hlaupandi í hópar 

tali, og horfðu á með mestu furðu að vjer stigum 

á land; vorum vjer þá þrekaðir mjög, máttlausir 

og sársvangir, því vjer höfðum verið á leiðinni 

þangað í 19 daga. Ekki voru menn þessir með 

neinu reiðibragði; já, þeir hefðu, ef til vill, jafn“ 

vel tilbeðið oss sem guði, hefðu ekki Indverjar 

vorir látið þá vita, að vjer værum vesælir menn, 

er hefðu vilst og sem vildu sýna þeim einb€rð 

ástúð og vinsemd, svo framarlega sem þeir vildu 

að eins leyfa oss, að hvílast hjer, og seðja VO7% 
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hungrúðu maga með nókkrum ávöxtum. Jafnvel 

þó eyjarbúar skildu ekki til fulls mál Indverja 

vorra, en hlytu að tala að mestu leyti í bending- 

um, voru þeir þó svo auðveldir, að vjer gátum 

ekki í neinu fundið að háttsemi þeirra, þeir færðu 

oss þurkað kjöt og fisk, gáfum vjer þeim aptur 

fyrir það gler- og látúns-hnappa, sem voru í klæð- 

um vorum; því þess konar smámunir voru meðal 

þeirra í miklu gildi, og þeir þáðu þá með hinni 

“mestu gleði. Undir kvöld kom til vor könungur 

Þeirra, sem hjet Madan. Hann var um mittið 

klæddur pilsi úr mislitum fjöðrum, hafði kórónu 

á höfði úr sama, sterkan boga í hægri hönd, 

hvasst skotspjót úr trje í hinni vinstri og Örva=- 

mælir á baki. Jeg var svo heppinn að gefa hon- 

um þá gjöf, er honum þótti afleitlega vænt um; 

en það var býsna stór vasahnífur, eldstál og tveir 

tinnusteinar, og hefi jeg aldrei sjeð nokkra lifandi 

Skepnu láta meiri undrun í ljósi yfir nokkrum hlut 

enn þenna mann, þegar hann að eins fjekk að vita 

nafn þessara hluta og til hvers þeir yrðu notaðir. 

Þar að auki fjekk hann hjá mjer handexi, og komu 

hin ágætu not, er af henni mætti hafa, honum til 

þess, að láta af hendi við oss allt, sem vjer að 

eins vildum benda til. Eptir þetta byggðu sam= 

ferðamenn mínir skammt frá ströndinni kofa, nokkra; 

Sátu 4, 5 eða 6 menn hæglega hvílst í hverjum 

Þeirra, og snætt þar matföng þau, er þeim voru 

nógleg færð. Engan skilning hafði fólk þetta 

33 
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á bissum vorum, jafnvel þó Indverjar vorir ljett 

þá vita, að úr þessum verkfærum gæti komið eld- 

ur, skruggur og þrumuleyptur og að þau gætu Í 

sama vetfangi veitt dauðleg sár. En þegar mik- 

ill fjöldi af meðalmáta stórum fuglum sat uokkr- 

um dögum síðar uppi á háu trje, og Madan kon- 

ungur skaut tvo af þeim í mesta flýti með ör, þá 

leiddi jeg hann við hönd mjer og þreif bissu mína, 

fórum vjer svo nokkru lengra enn 30 skref það“ 

an í nánd við annað trje, er þessir fuglar höfðu 

aptur sezt í; hlóð jeg þá bissuna með höglum 

og skaut 6 af fuglum þessum í einu skoti. Jafn- 

skjótt sem skotið hljóp af, hnje konungur og all- 

ir þegnar hans, er nálægir voru, skyndilega til 

jarðar, og röknuðu ekki við af þeim skelk fyr 

enn nærfelt hálfri stundu síðar. En þar eð vjef 

ávörpuðum hann harla vingjarnlega, varð hann að 

vísu loksins jafngóður, en upp frá þé uafði hann 

oss Í miklum metum, en hafði þó nokkurn beyg 

af oss, einkum þegar vjer sýndum honum, eptir 

að vjer fórum að kynnast betur við hann, hvern“ 

ig vjer værum vanir að bregða sverðum vorum 08 

beita þeim gegn vondum mönnum og óvinum voruð: 

Um þessar mundir auðnaðist oss að kaupð 

fyrir alls konar ónýtt glingur nokkur pund gulls, 

var það innifalið í háls- og arm-böndum, hring“ 

um og Öðru skrauti til að hengja utan á #8; 

var á þessu undarlegt smíði; einnig fenguð 

vjer safnað miklum forða af þurkuðu kjöð 
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fiski, rótum og öðrum saðsömum aldinum. Vjer 

feldum 8 af hinum allra digrustu trjám og 

smíðuðum úr þeim nokkur skip, sem voru miklu 

sterkari enn þau, er vjer áður höfðum; bjuggum 

vjer þau með seglum úr fljettuðum mottum og 

Stagina snjerum vjer saman úr basti; að þessum 

Starfa vorum vjer nokkrar vikur; og að því búnu 

biðum vjer tækifæris til að komast burtu frá þess- 

um velgjörðamönnum vorum og snúa til St. Mi- 

chaels strandar aptur; en með því samferðamenn 

mínir komust hjá innbúum eyjar þessarar að því, að 

úti í hafinu væri lengra burtu miklu stærri eyjur, 

Og að þar finndist gullog gimsteinar og sjer í lagi 

hin mesta perlutekja, kom í þá sú ofdirfska, að vilja 

leita eyja þessara. Jeg mælti af öllu megni á móti 

því, með hví að leiða skipverjum ljóslega fyrir sjón- 

ir, að þetta væri hin mesta hætta; en það gilti ekki, 

Og einn „irra gekk strax að mjer og mælti með 

hinni mestu djörfung: „Don Vallaró! hugleið- 

ið þó, að Valbóa er kominn í sjóinn ásamt hinum 

meðbræðrum vorum, og getum vjer því hvorki reitt 

Oss á vorn eiginn mannafla nje á hið fyrra vin- 

fengi hinna indversku konunga, er eflaust hafa 

fengið nógu fljótt að vita hvernig fór fyrir Val- 

bóa, og munu því skjótt gjöra út af við 08 vesal- 

inga. Leitum því miklu heldur að nýjum eyjum 

98 mönnum, sem hafa ekki fengið enn nokkra 

fregn um grimmd og ágirni landsmanna vorra, og 

Verið vissir um, að svo framarlega sem vjer að 

33" 
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eins högum oss kristilega, já, þó ekki sje nema 

mannúólega við þá, getum vjer átt þar í vænd- 

um miklu meiri heill og fje, enn oss hefur hlotn= 

ast í þeim löndum, er vjer höfum verið í hing- 

að til. En ef vjer förumst af ofviðri, eður föll- 

um fyrir mannfjölda, hvað er þá um að tala? 

Við einmitt hinum sama ófögnuði megum vjer 

búast á heimleiðinni til St. Michael og í lönd= 

um hinna fláráðu konunga.“ 

Jeg gat ekkert mælt í mót þessari yfrið skyn 

samlegu og harla hugprúðu ræðu; ljet jeg því Í 

þetta sinn undan mönnum mínum, og tók að búa 

ferð vora hið skjótasta. 

Jeg tók mjög nærri mjer að skilja við Ma- 

dan konung og þegna hans, sem voru yfrið vand- 

aðir af náttúrufari, einkum þar eð konungur færði 

oss að skilnaði af vistaforða því nær meira, enn 

vjer fengum rúmað í smáskipum vorum; en einn 

þeirra, er alla jafna frá því vjer komum þangað 

hændist að mjer, tók að hágráta, og beiddist ept- 

ir (einkum þá hann komst að því, að jeg ætlaði 

að fara hingað aptur, þegar jeg kæmi úr þessari 

ferð), að jeg leyfði sjer að fara með oss; og Varð 

jeg með mestu ánægju við bón hans. Hann var 

hjer um bil 24. ára að aldri, vel á fót kominn 

og mjög hreinlegur ásýndum, einkum þegar hann 

var kominn í nokkurn klæðnað. Hann bjet Cha“ 

scal; en þegar hann seinna meir tók kristni 08 



öl7 

jeg gjörði hann hluttakandi í hinni Heilögu skírn, 

breytti jeg nafni hans. 

Þannig ljetum vjer þá í haf með þenna nýja 

leiðsögumann, er þó reyndar hafði lítið eðá ekk- 

ert vit á siglingum, og sáum í nokkrar vikur ekk- 

ert nema haf og himin, en siglingin gekk dável, 

því veðurátta var hin hagfeldasta. Loksins kom- 

um vjer að smáeyjum nokkrum, er voru harla 

strjálbyggðar og gróðalitlar. þó gladdi það oss, 

að vjer fengum þar endurbætt á ný vor smáu skip 

og hlaðið þau með ferskum vistum. Loksins náð= 

um vjer nokkrum stórum eyjum og voru þær skammt 

hver frá annari, og áræðdum vjer að fara á land 

á hina stærstu eyjuna. 

Ekki litust oss eyjarbúar hjer eins náttúrugóð- 

ir sem hinir fyrri; en þeir 3 Indverjar, er með oss 

Voru, urðu oss ágætlega að liði, svo að vjer gátum að 

fáum dögum liðnum verið að samvistum við alla þessa 

€yjarskeggja rjett eins og vjer vildum. Vjer feng- 

um að vita, að fyrir nokkrum árum síðan hefði fólk 

betta átt í miklum vandræðum með að verja sig fyrir 

einhvers konar mönnum, sem hefðu haft líkan klæðn= 

að eins og vjer, og sem hefðu viljað með ofríki ræna 

það vistum, gulli, perlum og gimsteinum. En þeg- 

ar þeir voru nægilega komnir að raun um, að vjer 
Vorum vingjarnlegir við þá og siðlátir, ljetu þeir 

€kki að eins sömu vinsemd í ljósi við oss aptur á mót, 

heldur fengum vjer einnig tækifæri til að safna yfr- 

ið miklu fje og dýrgripum á eyju þessari; einnig 
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fórum vjer til hinna eyjanna, er þar voru í grennd, 

og rökuðum saman nærfelt meiru fje, enn skip vor 

fengu borið 1. Menn mínir tóku sjer því næst fyr- 

ir hendur að smíða stórskip, sem vjer gætum allir 

verið á, og því betur flutt með oss auðæfi vor. 

Jeg fjellst sjálfur einnig á þetta, einkum þar eð hjer 

var til ekki að eins sjerhvað, er á þurfti að halda 

til slíkrar smíði, heldur nutum vjer þar á ofan dyggi- 

legrar hjálpar hjá innbúunum. Var þannig gengið 

að verkinu með hinu mesta kappi, og var smíðin 

fullgjör fyr enn mig varði.  Innbúar eyja þessara 

höfðu að vísu sjálfir eins konar skipategund með 

seglum og árum; en þó gekk mjög yfir þá, þegar 

þeir sáu hvað skip vor báru af þeirra. Vjer gáfum 

þeim 2 skipin, sem vjer höfðum komið með þangað, 

en hið þriðja höfðum vjer með oss í staðinn fyrir 

bát, og smíðuðum þar að auki 2 smábáta, til að 

hafa á ferðinni. 

Þegar vjer vorum þannig búnir að búa oss vél 

„út með allar nauðsynjar, sigldum vjer loks þaðan, 

og komum eptir langa og örðuga útivist að megin- 

landi nokkru; gengum vjer þar á land, og ætluð- 

um að byrgja oss með fersku vatni og öðrum nauð- 

synjum, en fengum þar harla illar viðtökur, því 

1) það er reyndar líklegt, að Don Cýrilló hafi þannig 

vorið kominn á eyjarnar, sem nú eru kallaðar Salómonis- 

En sökum annara kringumstæða má líka vel ætla, að þetta 

hafi verið eyjarnar, sem eru rjett á móts við Peru og Chil* . 

í Söguritarinn. 
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strax á næsta degi var oss veitt atför af meir enn 

300 villimanna, er skjótt feldu 3 af mönnum vor- 

um með örvum og Ó aðra særðu þeir hættulega. 

Jafnvel þó nú yfir 20 af mönnum óvinanna væru 

að velli lagðir, sáum vjer oss þann kost beztan, að 

snúa til skipa vorra hið hraðasta, og höfðum vjer 

lagt þeim nokkrum mílum frá ströndinni, og lentum 

aptur við litla eyju, sem að vísu var ekki byggð; 

en þar voru margs konar dýr og mikil gnægð 

góðra aldina, róta og jurta.  Hjer máttum vjer 

vera í næði, unz hinir sáru voru orðnir nokkurn 

veginn heilir heilsu; hjeldum vjer svo suður með 

landi og frá einni eyju að annari, og höfðum jafn- 

an meginlandið á vinstri hönd, sem vjer störðum 

á, og oss langaði mjög til að lenda við, en þorðum 

það ekki, því oss reið harla mikið á, að missa eng- 

an af mönnum vorum. Loksins, þegar vjer höfð- 

um siglt mörg hundruð mílur með landi fram, gát- 

um vjer að líta yata odda þess; fórum hann í kring, 

og mættum á leiðinni megnum örðugleikum og köldu 

og illu veðri. það var auðsjeð, að vjer höfðum 

Vissulega fundið hjer hinn yzta meginlands enda í 

hinum nýja heimi. — Vjer vonuðum því, að ef oss 

heppnaðist ei miður að sigla norður með landinu 

hinu meginn, enn oss hafði gengið hingað til, mund- 

um vjer annaðhvort hitta rjetta leið til Daríu, já, 

má ske jafnvel til Norðurálfu, eður að vjer mund- 

um þó að minnsta kosti hitta Portúgísa á leiðinni, 

Sætum vjer þá gengið í fjelag með þeim og tekið 
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þátt í hamingju þeirra, því lönd þau, er þeir höfðu 

fundið, hlytu vafalaust að vera þeim megin. 

Nú þurftum vjer endilega að ditta að skipi vort 

og fá nýjan matarforða. — Vjer rjeðum því af að 

fara í land; var það hin mesta hætta, en þó hefði 

oss gefizt þar von um góða heppni, hefðum vjer 

mátt vera óhræddir um líf vort fyrir fjandsinnuðum 

mönnum og villilýrum. En hinn almáttugi, sem 

stjórnar allra manna kjörum eptir sínum vilja, hjelt 

verndarhendi sinni yfir oss í þetta sinn, með því að 

leiða oss til þeirra manna, sem, þrátt fyrir það þó 

þeir væru viltir, höfðu oss í slíkum hávegum og 

veittu oss svo vinsamlegar viðtökur, að furðu gegndi, 

svo vjer hættum með öllu að tortryggja þá, þegar 

fáir dagar voru liðnir.  Vjer sóttumst engir eptir 

auðæfum, því vjer áttum þegar því nær ógrynni 

fjár í einberu gulli, perlum og gimsteinum, gjörðum 

vjer oss því einungis far um að afla oss þess, €r 

á þyrfti að halda á hinni fyrirhuguðu langferð, og á 

stuttum tíma öóluðumst vjer það allt eptir óskum. 

Hinir 3 ráðvöndu Indverjar, sem með oss voru, 

höfðu hina mestu skemmtun af að veiða á kænleg- 

an hátt nokkur fásjeð sjódýr; var kjötið og flotið 

af þeim, en einkum skinnin oss til hinna mestu nofð; 

því úr skinnunum mátti gjöra vænar ólar, einnig 

leðurpeisur, skó, húfur og margt fleira. 

Jafnskjótt sem vjer vorum búnir að endurbætð 

skipt vort, fá nægar vistir og fylla öll rúm í skip“ 

inu með eintóma þarflega hluti, byrjuðum vjer ferð 
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vora þessa megin meginlandsins; en vjer urðum 

þess bráðum varir, að veðurátta og sjór voru hjer 

ei svo þægileg sem hinu megin. Í fyrstu tvær vik- 

urnar var veðrið nokkurn veginn þolanlegt; en svo 

kom ofsaveður upp á, sem varaði meir enn í 9 daga, 

og þótti oss furða, að oss skyldi heppnast að kom- 

ast þá lífs af, en skip vort, sem var þá orðið harla 

laskað, hafði hrakist nálægt ströndu nokkurri, er 

var mjög gróðurlaus, var þar hvergi, margar míl- 

ur umhverfis, neitt að fá af því, er gagn var að; 

en ávaxtarlaus trje voru þar. Nokkrir af mönnum 

mínum hlupu víðs vegar, og eitt kvöld komu þeir 

aptur, lá þá heldur enn ekki vel á þeim, þar eð 

þeir, eptir sem þeir sögðu, höfðu fundið velbúið skip 

frá Norðurálfu, er legið hafði í lítilli vík; en eng- 

an lifandi mann höfðu þeir fundið á því. Jeg ljet 

telja mig á það, að fara þangað á skipi voru, svo 

bilað sem það var; og þegar jeg kom þar, sá jeg 

með mestu furðu, að þetta var satt. Vjer fórum á 

skipið, og sáum í því mikla gnægð af víni, tvíbök- 

um, hangnu kjöti og öðrum vistum, auk þess, sem 

Beymt var í öðrum ílátum, er enginn þorði að opna. 

Ekki dirfðist neinn að hætta sjer lengra upp í land- 

ið, þar eð ekki var annað að sjá af hærstu kletta- 

tindum enn eintómar eyðimerkur. Var því ráðið af, 

að endurbæta skip vort svo sem auðið væri, til þess 

ef Norðurálfumenn kæmu aptur, og má ske vilda: 

eða gætu ekki tekið oss með sjer á skip, að vjer 

Sætum þó orðið þeim samferða. 
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En þegar þetta var allt búið, og vjer höfðum Í 

heilan mánuð beðið þess árangurslaust, að Norður- 

álfumenn kæmu þangað aptur, lögðu samferðamenn 

mínir það svo út, að þeir hefðu vafalaust hætt sjer 

oflangt upp í landið, og farist þar hver eptir ann- 

an, hjeldu þeir því lang ráðlegast, að vjer köstuðum 

eign vorri á þetta mætilega skip með öllum þess 

farmi, og færum svo á brott. Jeg mælti fast- 

lega í mót þessari víkingslegu uppástungu, en gaf 

engu til leiðar komið, því allir voru á einu máli á 

móti mjer, og fluttu í mesta flýti alla fjárhluti vorð 

á þetta stóra skip. Ef jeg vildi nú ekki verða einn 

eptir í óbyggð, varð jeg að láta mjer lynda, að farð 

á stolna skipið, og sigla þaðan í burtu með hin- 

um, og það var naumast, að jeg gæti með alúðar- 

fullri bæn áunnið svo mikið hjá þeim, að þeir bor- 

uðu ekki hitt skipið í sundur, svo það sykki, held- 

ur skildu það eptir. 

Vjer vorum naumast komnir úr fjörðum fram, 

þegar menn mínir hjeldu, að þeir væru sloppnir 8 

allri hættu, hvað þjófnað þeirra snerti, og tóku því 

að opna allar hyrzlur, sem á skipinu voru; fannst 

þá í þeim stórfje í gulli og öðrum dýrmætum gér“ 

semum. En vjer reyndum allir, því miður, að guð 

hefur enga þóknun á slíkri vonzku, heldur að hann 

vill hegna hennar harðlega; því skjótt eptir þet 

kom á ofsaveður svo fjarskalegt, að naumast hefur 

nokkur sjófarandi borið af annað verra. Vjer hröki- 

umst af stefnu þeirri, er vjer höfðum tekið, 08 rák 
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umst sífelt flatskellu suður á bóginn; það sáum vjer. 

Í hvert sinn, sem kyrði, á leiðarsteininum, sem vjer 

höfðum fengið.  Hjer kom öll viðleitni til einkis; 

en vjer urðum að láta oss lynda rjett sem að æða 

Í gin hinna ógurlegu stórbylgna. Margir æsktu 

eptir að vjer forgengjum hið hraðasta, svo endir 

yrði á kvölum þeirra, þar eð þeir fengu enga hvíld, 

hvorki nótt nje dag, en áttu þá og þegar von á 

líftjóni. — þetta fyrsta stórviðri varaði í samfleytta 

16 sólarhringa, og fengum vjer fyrst að því af 

stöðnu að eins kastað mæðinni um 2 eða 3 stundir 

og sje til sólar fáeinar mínútur; en strax brast á 

nýtt hvassviðri, sem var engu vægara enn hið fyrra, 

ef ekki megnara. Mastur og segl urðu fórn hinna 

Uppæstu bylgna, og einnig svelgdu þær 2 af mönn- 

um mínum, því þeir fjellu útbyrðis og varð ei bjarg- 

að; 3 menn lestust til skemmda, og 2, sem veikir 

Voru, ljetust á næsta degi. Loksins kom að vísu 
blæjalogn ; en í nokkrar vikur sáum vjer þó ekkert 

Sl lands; þraut þá vatn vort og vistir með öllu; sjór- 

mn, er í skipið hafði komist, hafði þar að auki 
spillt meiru enn helmingi matvælanna, svo hungr- 

ið neyddi osg nú til að leggja oss það til munns, 

sem rjett að segja var óætt, og hinn brimsalta sjó 

Meyddumst vjer til að drekka. Í þessum bágindum 

kippti hallærið og einnig sár sjúkleiki burt hverjum 

af öðrum skipverja á fáum dögum, þangað til ekki 

BR fleiri lífs eptir á skipinu enn jeg, þeir 3 Ind- 

"erjar og 5 spánverskir hermenn, er allir vorum 
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nokkurn veginn heilbrigðir. Nú brast á þriðja sterk- 

viðrið, og glöddumst vjer allir 9 við það, því það 

hugðum vjer mundi gjöra enda á þrautum vorum: 

Jeg get ekki sagt hvert þetta hvassviður var eins 

megnt og hvort hinna tveggja, er á undan voru 

gengin; því jeg hugsaði nú um ekkert annað €nn 

að búa oss, sem nú vorum lífs, undir sáluhjálpleð- 

an dauða. En einmitt átti þetta veður að vera Í 

það sinn meðal til að viðhalda lífi voru, og til yf 

irbótar og apturhvarfs vorra hjartna eptir á; því 

vjer vissum ekki fyrri til enn að skip vort, er Vár 

mjög af sjer gengið, fleygðist upp á eitt sandrifið, 

sem sjest af þessari eyju, er allt um kring er björg“ 

um horfin. Nú kom logn; ljetum vjer þá bát vorn 

útbyrðis, skildum við skipið, sem lá kyrt á sand- 

rifinu, og fórum á honum með mestu lífshættu að 

landi nálægt vesturfljóts mynninu; var stórgrýtið 

þá ekki hrunið ofan í fljótið til að teppa það; 08 

þannig komumst vjer þá upp á þessa fögru eyjl 

er sjerhver skynsamur maður, allt svo lengi hann 

er hjer í manna fjelagi, og er ekki gagntekinn af 

eins konar hleypidómum, mun ómótmælanlega meta 

jarðneska paradís. 

Enginn af oss setti fyrir sig, hvert vjer mund- 

"um hitta hjer mannætur, villudýr eður annan ófögn“ 

uð.. En jafnskjótt sem vjer vorum á land stigi", 

höfðum smakkað hið ferska vatn og litið nokkur 

trje með aldinum á, fjellu bæði hinir 8 Indverjar 

og vjer hinir kristnu, er vorum 6 að tölu, á kJó 
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og þökkuðum hinni æðstu veru fyrir það, að hún hefði 

af miskun sinni viðhaldið lífi voru á svo undrun- 

arfullan, já, því nær yfirnáttúrlegan hátt. það var 

hjer um bil 2 stundum fyrir hádegi, sem vjer, áð- 

ur huggunarlausir menn, komum að landi, höfðum 

vjer því næga tíð til að seðja vora sár-svöngu 

Maga með ljúffengum aldinum og að drekka úr hin= 

um tæra læk, en allri annari áhyggju var sleppt í 

Þetta sinn, já, hver lagði sig með vopnum sínum til 

hvíldar á fljótsbakkanum, nema hinn trúlyndi Cha- 

8cal minn, sem tók sjálfkrafa að sjer að halda vörð, 

til þess að vara hina við, ef eitthvert geigvænlegt 

Ógæfu tilfelli mætti að höndum bera. En þegarjeg * 

Var búinn að sofa nokkurn hluta næturinnar, ljet jeg 

Þenna ráðvanda Chascal ganga til hvíldar, en 

hjelt sjálfur vörð til sólaruppkomu. því næst tók 

Jeg að rannsaka nokkurn hluta eyjarinnar, og hafði 

£ hina fræknustu af mönnum mínum í för með 

mjer; fundum vjer ekki nokkur merki til manna 

Eða Óarga dýra, en þar á móti mikinn sæg af veiði- 

dýrum, geitum og öpum með ýmsum litum.  Vjer 

máttum því vera óhræddir fyrir því, að ekki mund- 

um vjer deyja hjer úr sulti. Fórum vjer svo apt- 

Ur til hinna lagsmanna vorra til að færa þeim þenna 

Sleðiloga boðskap, en vjer hittum þá ekki fyrri 

Enn undir kvöld, því þeir höfðu farið að skoða norð- 

urhluta eyjarinnar, og sagðist þeim af gæðum hans 

allt eins og 05s af hinum hlutanum. þetta kvöld 

slátruðum vjer veiðidýri einu og einni geit, kveikt- 
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um eld og steiktum kjötið af þeim, er leit mjög vél 

út, en Indverjarnir grófu upp hinar beztu rætur, 08 

steiktu þeir þær og matreiddu í brauðs stað, snæðd- 

um vjer svo hvorttveggja með beztu matarlyst. 

Næstu daga vörðum vjer allir hinum mestu kapps“ 

munum til að flytja í land fjárhluti vora úr strand“ 

aða skipinu, og tókst oss það um síðir með mesti 

erfiðismunum á þann hátt, að vjer gjörðum trjá- 

fleka, er vjer festum nokkur þvertrje á framan 08 

aptan, og bundum svo fleka þessa langs með borð- 

stokknum utan á vorn litla bát; með þessu móti 

vorum vjer ekki að eins óhræddir um, að bátnum 

mundi ekki hvolfa, heldur gátum vjer einnig hættu“ 

laust látið á hann fjórfalt meira enn ella. 

Vjer vorum þannig innan mánaðar búnir að 

koma öllu því, sem á þessu ónýta skipi var, upp á 

eyjuna, og einnig viðunum úr því sjálfu, því vie 

dróum það í sundur. Tókum vjer því næst á 

byggja oss kofa og koma reglulegu skipulagi á bún- 

aðarháttu vora; og þótti oss nú vel að fara Í öllu, 

nema vjer höfðum ekkert brauð. En forsjón drot“ 

ins kenndi oss ráð í því efni; því í kistu einni ÚT 

skipinu fundust steinflöskur nokkrar vel geymdar, 

sem voru fullar með rúg frá Norðurálfu, hveiti, by8S: 

hrísgrjón og baunir, og fleira nytsamt fræ til sán- 

ingar. Vjer sáðum helmingnum af öllu þessu, og 

jeg hefi ár frá ári gróðursett með mestu kostgæfni 

þessar ágætu jurtir, svo þær geta ekki að eins, ef 

guð vill, aukist alla mína æfi, heldur fá þær jafn- 
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vel ekki dáið út með öllu á eyju þessari. Einung- 

is er fyrir því að óttast, að veiðidýrin, er allt of 

mjög fjölga, muni eta upp slík ágæt öx, áður enn 

þau verða fullþroskuð, og tálmi því þannig, að þess- 

ar korntegundir nái sjálfkrafa að geta sáð til sín; 

og væri það þó furðanlegt. 

„þjer mun, lesari góður! án alls efa þykja trú 

mín hjákátleg, þar sem jeg hefi fyrir skömmu þakk- 

að guðs forsjón það, að vjer fundum þetta korn, 

en hefi þó áður fyrri getið þess, hvernig samferða- 

menn mínir höfðu eignað sjer, já, rjett almennilega 

að segja stolið skipinu með öllu, sem í því var, 

meðal hvers að líka voru kornflöskurnar. Hvernig 

Verður þessu komið saman við guðs forsjón spyr, 

þú? En láttu þjer nægja, að jeg segi það satt, þó 

það riði á sáluhjálp minni, að hvorugur okkar Cha- 

Scals hafði nokkra þóknun á þeim þjófnaði; heldur 

stóð jeg miklu framar á móti honum af alefli, en: 

Bat engu áorkað. Hafi það verið synd, að jeg sigldi 

burt á þessu skipi mitt á meðal þjófa, og bjargaði 

mjer úr því auðsjáanlega tjóni, er mjer í það sinn 

Var annars búið, þá er jeg þess fullviss, að guð hef- 

Ur, fyrir heita iðrun mína og bæn, náðarsamlega 

fyrirgefið mjer hana, þessa synd. Og hvað sem 

Þessu líður, hlýt jeg þó í mörgum greinum að kann- 

ast hjer við guðs fyrirhyggju, sem ekki einungis hef- 

id Varðveitt. mig á hinu ólgufulla hafi, heldur og 

einnig viðhaldið mjer í því ógurlega bjargarleysi og 

hinum hættusömu veikindum, og á eyju þessari bless- 
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að mig af mikilli miskun sinni með yfirfljótanleg= 

um og margföldum gæðum. Öllum samferðamönn= 

um mínum hefur verið kippt burt að hálfnuðum 

þeirra dögum nema Chascal einum, sem komst um 

sjötugt; en jeg er einn allra lengst orðin eptir, til 

þess jeg skuli skýra frá öllu þessu,“ 

Vjer hagnýttum oss annars vel þá óskemmdu 

fjármuni, sem vjer höfðum komið með á stolna 

skipinu. Jeg öðlaðist sjálfur drjúgan hlut úr þeim 

í klæðum, bókum, pappír og öðrum nýtilegum hlut- 

um; en gjörði jafnframt það heit, að undir eins 

og guð leiddi mig aptur til kristinna manna, skyldi 

jeg gefa einhverri andlegri stofnun tífalt verð þe8s, 

er mjer hlotnaðist af þessum fjárhlutum. 

Vilt víntrje fundust á eyjunni, og endurbætt= 

um vjer þau mjög eptir kunnáttu vorri, SVO vjer 

fengum af þeim marga hressingu. Líka vildi svo 

til, að vjer komumst upp: á, oss tilgagns, að renng 

ágætum drykk úr vissu trje; og hefi jeg skýrt 

glögglega frá öllu saman í öðrum eiginhandar rit= 

um mínum. Eptir bærilegan vetur og bezta Vor 

varð sáð vort um sumarið fullsprottið, og birtum 

vjer það, þó það væri harla lítið, bökuðum vjér 

brauð úr mjög litlu af því, er vjer vonuðum áð 058 

mundi fallast vel á, en mestan hluta þess þurfti 

að hafa fyrir nýtt útsæði, því 9 voru mennirnir 

en strax árið eptir var aflað svo mikils af korni, 

að vjer höfðum nóg bæði til útsáðs og til mal“ 

ar, eptir þörfum. 
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Nú var Chascal mínum svo farið fram, að 

hann kunni ekki einungis að tala castilífanska tungu 

dável, heldur gat hann þar á ofan nokkurn veginn 

gjört grein fyrir öllum atriðum kristilegra trúar 

bragða, Þess vegna hikaði jeg ekki við að framkvæma 

Postulalegt embætti á þessum. einmana stað, með 

því.að skíra hann eptir Krists setningum, og voru 

allir mínir 5 kristnu fjelagsbræður guðfeður. Vegna 

þess hann var mjög hreinlyndur maður, var hann 

skírður Kristján Hreinskilni. Báðir hinir 

Indverjarnir komust svo við af, þessu, að þeir 

beiddu að sjer yrðu líka kennd kristileg fræði; 

gjörði jeg það með hinni mestu ánægju, og skírði 

þá báða missiri síðar; var þá annar nefndur 

Pjetur Góðmann, en hinn Páll Himinvin. 

Að 3 eða 4 árum liðnum var allt hjá oss í svo 

góðu lagi, að vjer höfðum ekki minnstu orsök til 

að kvarta yfir skorti á ljúffengum matvælum eð- 

ur öðrum ómissanlegum nauðsynjum. Jeg ætla og, 

að samlagsbræður mína mundi aldrei hafa langað 

hurt úr þessari ánægjulegu eyju, ef þeir hefðu að 

eins haft von um samvistir við aðra menn, eink- 

anlegast við kvennfólk, svo þeir hefðu mátt auka 

hjer kyn sitt; en þar eð kvennfólkið vantaði, og 

aldrei gafst færi á að finna menn, en nú þegar hafði 

Í nokkur ár allt af verið árangurslaust vonað eptir 

að skip kynni að sigla þar í grennd, ljetu hinir 5 

landar mínir mjer í ljósi, og það í fullri alvöru, 

að vjer yrðum að taka oss fyrir hendur að smíða 
34 
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nýtt skip, til þess að hætta á það á ný að ferð- 

ast á því til annara kristinna manna, því guði 

ígæti engan veginn þóknast, að slíkir dýrmætir fjár- 

"sjóðir, sem vjer ættum, væru svona skeytingar- 

laust faldir; eða að vjer skyldum aldrei kvongast, 

án þess að nokkur helg köllun eður hvöt dragi 083 

til að hafna því; auk þess værum vjer hjer svipt- 

ir hinum kristilegu sakramentum og heyrn guðs 

orða Í kirkjunni. 

Jafnvel þó jeg yrði þess nú fullglöggt var, 

að guðsdýrkunin lá þeim ei svo mjög á bjarta 

sem kvenna-ástin, hikaði jeg þó við að mótmæla 

áformi þeirra, einkum þar eð þeir vildu alls ekki 

heyra mínar skynsamlegu fortölur. En jeg bar 

upp fyrir þeim spurningar nokkrar, og var efnið 

í þeim hjer um bil þetta: Vinir mínir! — þann- 

ig tók jeg til orða — hugleiðið þó gaumgæfilega: 

1. Hvernig eigum vjer að geta smíðað hjer dug- 

legt skip, sem vjer getum farið á nokkur hundr- 

uð, já, ef til vill, yfir 1000 mílur hjeðan, 08 

- á því borið af alls konar þrautir, er á sjóferð- 

um mæta? Hvar á að fá nóg járn Í nagla 

og því um líkt? Hvar fæst bik, hampur (Blaar), 

segldúkur, kaðlar og annað slíkt, er €i má 

án vera? 

2. Ætla vjer freistum ekki drottins guðs V0TS, 

ef vjer dirfumst að leggja út á hið mikla haf á 

svo illa útbúnu skipi? og verðum vjer ekki 

álitnir sem sjálfsmorðingjar, ef vjer förumst Í Á 
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þeirri hættu, er vjer höfum steypt oss sjálfir 

í með mótþróa? 

3. Hver af oss ratar leiðina, sem vjer ætlum að 

fara? og hver getur sagt, í hverjum hluta heims- 

ins vjer erum nú staddir? og hvað langt að sje 

hjeðan til Norðurálfu ? 

Þessar og enn „þá fleiri slíkar spurningar, 

sem enginn skynsamur maður var fær um að svara 

til hlýtar, verkuðu ekkert annað enn að æsa þessa 

menn til reiði og staðfesta þá í fyrirætlun sinni; 

ljet jeg því undan þeim í öllu.og hjálpaði þeim 

til að byrja skipsmíðið, var á því sein og ógiptu- 

Ssamleg framkvæmd, þar eð Páll Indverji fjekk 

bráðan bana af trje, þegar verið var að fella það. 

Var hann sá fyrsti, er jeg greptraði bjer á eyjunni. 

Á þriðja sumri eptir að smíðið var byrjað, 

var loksins komið svo langt með skipið, að vjer 

gátum fleytt því á fljótinu millum klettanna, þar 

' Sem nóg var djúpt; en með því að 2 af lands- 

mönnum mínum láu fárveikir, var frestað því, að 

ljúka við það lítið, sem ógjört var við smíðið og 

að bera fjárhluti vora á skipið, þangað til þeim 

Veiku væri aptur batnað að fullu. 

Lagsmenn mínir ljetu allir sjá á sjer hina 

mestu gleði yfir smítinni, er þeim þótti vera vel 

af hendi leyst; en jeg hafði harla margt að finna 

að þessu ónýta skipi; og við Kristján vorum 
2 

bað, þar vjer mættum ganga að því vísu, að það 

34* 
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væri að fara út í opinn dauðann, fyrst leiðin væri 

svo löng. 

En þar eð jeg hafði ekki einungis reiði, held- 

ur ef til vildi jafnvel lífstjón að óttast, ef jeg ljeti 

lagsbræðrum mínum þessa hugsun í ljósi, ljet jeg 

ekki á henni bera, en tók að leita annara bragða 

til þess, að þessi óskynsamlega sjóferð færist fyr- 

ir. En hin órannsakanlegu forlög tóku af mjer þessa 

fyrirhöfn; því fáum dögum síðar brast á óttalegt 

ofviðri út á hafinu, er vjer virtum af klettatind- 

unum fyrir oss með skelfing og undrun; en óvenji= 

legt steypiregn rak eptir oss til að halda heim í 

kofa vora. En þegar allir voru að hátta um kvöld- 

ið, titraði öll eyjan mjög af megnum jarðskjálfta, 

og fylgdu þar á eptir dimmar dunur, sem inn- 

an einnar stundar eða jafnvel tveggja heyrðust 

5 eða 6 sinnum. Jafnskjótt sem lagsbræður mín- 

ir urðu þessa fyrst varir, komu þeir allir hlaup- 

andi og bátir þeir veiku líka, í mesta flýti til 

kofans míns (rjett eins og þeir ætluðu að leita hjá 

mjer verndar), og hugsuðu ekki annað enn heims- 

endirinn væri kominn. En þegar allt var komið 

um morguninn í kyrð, og hið fagra sólskin kom, 

hvarf að vísu hræðslan í það sinn; en vjer urðum 

því skelkaðri, þegar vjer sáum, að hin einasi2 

uppganga, sem til var á eyjuna — það var þar, 

sem vesturfljótið rann ofan — var gjörsamlegð 

stýfluð af stórgrýti, er hrunið hafði ofan í hanð 
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frá báðum hliðum, svo að allur vesturdalurinn var 

þess vegna orðinn fullur með vatn. 

þessi jarðskjálfti gjörðist hinn 18. dag janú- 

- armánaðar um kvöldið árið 1523 eg held jeg að 

jeg kalli þetta með rjettu jarðskjálfta eða hrist- 

ing á allri eyjunni, því jeg fann hann sjálfur, og 

eptir það hefi jeg hitt margar klettasprungur og 

niður hrunin björg, sem voru ekki áður. Að 

nokkrum vikum liðnum ruddi vesturfljótið sjer næg- 

an farveg undir urðinni, því him lausa mold og 

sandur mun hafa skolast burt;. hljóp þá vatnið 

aptur úr vesturdalnum. Vonin, sem vjer höfðum 

um að ferðast hjeðan, varð allt í einu að engu, 

þar eð nýja skipið var þakið afskaplegri urð. 

það er sjaldan að guð sýni til ónýtis slíka 

undrunarverta og ofboðslega hluti í náttúrunni. 

Við það kannaðist jeg harla vel, og reyndi einnig 

til að leiða það lagsbræðrum mínum fyrir sjónir Í 

daglegum samræðum og telja þá á, að vjer skyldum 

búa í þessu ágæta eg frjófsama landi í heilagri ein- 

ingu, að minnsta kosti allt þangað til guð sendi 

með einhverju móti til vor skip og kristna menn, er 

Sætu flutt oss hjeðan. En þeir skelltu við því skoll- 

eyrunum, því stuttu síðar kom aptur í þá fýsn 

til að smíða skip að nýju, sem var þó hlægilegt 

fyrirtæki, þar eð margt er hafa þurfti, vantaði til 

þess; gjörðu þeir fyrst þá uppástungu, að veita 

skyldi norðurfljótinu mitt á eyjunni gegnum skarð 

Í litla vatnið, sem ósinn fellur úr að austanverðu 
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ofan í sjó. þessi uppáfynding var mjer reyndar 

ekki móti skapi, því mjer gat eptir öllum líkind- 

um hæglega skilist, að gegnum hið norðlæga sjálf- 

gjörða klettahvolf yrði eflaust hagkvæm göng til 

sjáfar, ef fljótinu væri veitt í aðra átt; lagði jeg því 

sjálfur hönd á verkið, og var það starf eptir mikla 

erfiðismuni loks búið um sumarið 1525. Göngin 

voru að vísu nógu há og víð; en vegna þess, að 

í þeim voru mörg djúp gil og þverhníptir stall- 

ar, urðum vjer að jafna botninn með grjóti 09 

sandi, svo þar yrði gengið; var það mikið starf; 

en loksins höfðum vjer þá gleði að komast fram- 

undan klettahvolfinu, sjá dagsins ljós og hið víða 

haf fyrir utan eyjuna. 

Eptir að þessu fyrirtæki var svo heppilega 

lokið; átti hið allra hraðasta að fara að búa sig und- 

ir að smíða annað skip og draga trjen, þegar bú- 

ið væri, að telgja þau til, ofan hinn nýgjörða veg 

niður fyrir björgin; en áður enn búið var að 

höggva til eitt einasta trje, önduðust 2 hinir lin- 

gerðustu af lagsmönnum mínum; höfðu þeir jafn- 

an verið heilsutæpir, og þar að auki munu þeir 

hafa gengið of mjög að sjer við strit þetta, er þeir 

sjálfviljugir lögðu á sig. þannig varð nýja skipsmíð- 

ið að engu, einkum þar eð hvorki jeg nje mínir 

9 trúföstu Indverjar vildum ekkert til þess bjálpa- 

"En jafnvel þó jeg af harla skynsamlegum 07“ 

sökum leitaðist við að hindra öldungis þetta fíi- 

djarfa og voðalega fyrirtæki, og gæti vitnað það 
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til samvizku minnar, að jeg gjörði það af engri 

annari orsök enn þeirri, að jeg ætti ekki að freista 

guðs með því, að ætla beinlínis upp á að fá haldið 

lífinu meðalslaust, og ekki að vanbrúka miskun 

hans með því, að yfirgefa hið frjófsamasta og bless- 

Unarríkasta land og steypa mjer í hina allra auð= 

Sjáanlegustu lífshættu, fjekk jeg þó ekki komið í 

Veg fyrir annað athæfi, er svo var hryllilegt, að 

Jeg varð skelfdur og hreint forviða yfir því, þeg- 

ar jeg komst að því, og sem hverjum kristnum 

Manni bíður við.. því var þannig varið: 

Kristján minn sagði mjer frá, að hinir 3 lands- 

Menn mínir, sem nú lifðu eptir, hefðu fyrir nokkrum 

mánuðum síðan hænt að sjer 3 apinjur, er þeir 

iðuglega bæði dag og nótt drýgðu holdlegt sam- 

ræði við; og þótti hinum indversku, er þó höfðu 

áður verið heiðingjar, slíkt athæfi harla viðbjóðs- 

legt og móti náttúrunni. Jeg sparaði enga fyrir- 

höfn til að komast með vissu eptir þessum glæp, 

er kynni að leiða yfir alla eyjuna hegningu guðs, 

0g varð jeg loksins svo heppinn, eða rjettara að 

Segja óheppinn, að verða sjálfur sjónarvottur að 

öllu þessu framferði, og var það hvorttveggja, 

að mig furðaði mjög á að menn skyldu fremja 

svo bannsetta lausung, og að ferfætt dýr skyldu 

una slíkum afskiptum við sig; en allra mest undr-., 

aðist Jeg yfir guðs umburðarlyndi. Á næsta degi 

ljet jeg þessa 3 menn koma til mín, og hjelt fyr- 

ir þeim alvarlega og kröptuga tiptunarræðu út af 
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þessum viðbjóðslega glæp þeirra, brýndi fyrir þeim 

guðs lögmál og dóm: Hver sem samlagar sig 

fjenaði, skal vissulega deyja. Tveir af mönnum 

þessum virtust að hafa komist mjög við; en þeg- 

ar hinn þriðji, sem var ungur maður fullur of- 

dirfsku, átti tal við hina, og ljet mig jafnframt á 

sjer heyra, að eptir því, sem kringumstæðurnar 

nú væru, ætti jeg ekkert með að vanda um breytni 

þeirra og framferði, og því síður væri jeg neitt 

yfir þá boðinn; gengu þeir allir 3 frá mjer með 

mesta reiðisvip. 

En á meðan jeg hafði rætt við þessa menn, 

höfðu Indverjarnir eptir skipun minni drepið all- 

ar apinjurnar. þegar nú hínir dýrslegu elskhug- 

ar þeirra sáu þær fallnar, virtist sem þeir yrðu 

vitstola með öllu, og hefðu þeir eflaust skotið Ind- 

verja mína, ef þeir hefðu getað það; þeir höfðu 

að sönnu bissur, en til allrar hamingju hvorki 

púður nje kúlur, því það lítið, sem til var af 

slíku, var geymt í kofa mínum. Á meðan þeir 

voru sem reiðastir, sýndu þeir sig mjög líklega í 

að halda bardaga við mig og Indverja mína, en 

þegar jeg fjekk mönnum mínum hlaðnar bissur 08 

sverð í hendur, snjeru þessir smánarlegu skálkar 

frá; kallaði jeg þá til þeirra, að þeir skyldu eiga 

andir því, að koma hingað til mín, -og sækja þau 

nauðsynja „verkfæri og áhöld, er jeg af meðaumk- 

un minni mundi vilja gefa þeim, en þaðan í frá 

skyldu þeir ekki. dirfast að koma hingað yfir norð- 
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urfljótið; því, ef þeir kæmu, skyldum vjer skjóta 

þá niður eins og hunda, því skrifað væri; þú 

skalt reka þá vondu frá þjer. 

Eptir þetta komu þeir allir 8 til mín, án þess 

að tala eitt orð, sóttu þeir ílát og önnur Ómissan- 

leg áhöld, sem jeg ljet Indverjana bera til þeirra, 

og fluttu þeir þetta með sjer yfir á austurhluta 

eyjarinnar; vissum vjer svo ekkert hvað þeim leið 

í nokkrar vikur. En vjer vorum mjög varir um 

oss, ef þeir má ske á náttarþeli kynnu að reyna 

til að ráðast á oss og vinna oss bana. — Við því 

var samt reyndar ekki hætt; því þeirra vonda sam- 

vizka og hugleysi aptraði þeim nógsamlega. En 

hefndin elti þá, því þessir guðlausu skálkar fyrir- 

fóru sjálfir hver öðrum skömmu síðar á skelfileg- 

an hátt, og hegndu þannig sjálfir innbyrðis vonzku 

sinnar, þar eð enginn var til að dæma millum þeirra. 

Árla morguns einu sinni, þegar jeg hafði haldið 

vörð seinasta þriðjung næturinnar, heyrði jeg að 

hrópað var æði spöl frá mjer hvað eptir annað, 

hátt á nafn mitt: Don Valaró! tók jeg því bissu 

mína, gekk út fyrir kofan og sá, að á stýflunni, sem 

gjörð hafði verið yfir norðurfljótið, stóð einn af 

hinum 3 óguðlegu varmennum og rjetti með hægri 

hendinni stóran hníf upp í loptið. Jafnskjótt sem 

hann sá mig, kom hann hlaupandi á móti mjer; 

en þegar jeg dró upp bóginn á bissunni og mið- 

ati henni á hann, staðnæmdist hann hjer um bil 

20 skref frá mjer, og kallaði með hárri röddu: 
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Herra minn! með þessum hníf hefi jeg myrt fje- 

laga mína, af því þeir tóku að berjast við mig út 

af ungri apinju. Vjer höfðum drukkið oss auga- 

fulla af víni og pálmavökva; þeir eru báðir dauð- 

ir, en jeg vitstola; þeim er hegnt fyrir þeirra við- 

bjóðslegu syndir; en jeg, sem hefi syndgað enn meir 

enn þeir, vona eptir banvænu skoti frá yður, svo jeg 

fái allt í einu frelsast. frá angist samvizku minnar. 

Jeg varð skelfdur og forviða, þegar jeg heyrði 

þessa hryllilegu morðsögu, skipaði morðingjanum 

að fleygja burt hnífnum og koma nær; spurði hann 

þá, hvort jeg vildi ekki skjóta sig? En þegar jeg 

hafði mælt, að jeg vildi ekki saurga hendur mín- 

ar með blóti hans, heldur fela hann guós tíman- 

lega og eilífa dómi á vald, þreif hann hinn langa 

hníf með báðum höndum og lagði honum í bring- 

una á sjálfum sjer af slíku afli, að hann fjell jafn- 

skjótt til jarðar og gaf upp andann. — Geóshrær= 

ingar mínar þrúguðu mörg tár af augum mj€r, 

jafnvel þó jeg vissi vel, að þessir lastafullu menn 

voru ekki tára verðir. Með tilstyrk Indverja minna 

gjörði jeg strax gryfju þar, sem hinn dauði lá og 

huldi hræ hans í henni. Eptir það fórum vjer apt= 

“ur og:fram um austureyjuna, og, eptir langa leit 

fundum vjer loks kofa þann, sem báðir þeir myrtu 

láu í hver hjá öðrum. Apinjan, sem þeir höfðu 

haft með, sat mitt á milli þeirra, og vildi með engu 

móti víkja þaðan, skaut jeg hana því þar, og ljef 

varpa henni, í gil eitt; en líkami beggja þessarð 
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dýrslegu manna gróf jeg úti fyrir kofanum, umturn- 

aði honum og tók heim með mjer það, sem þar var 

fjemætt. þetta var í vínyrkjutíðinni árið 1527. 

Upp frá þessu var háttalag mitt og beggja 

minna trúlyndu kristilegu Indverja hið allra skipu- 

legasta; því vjer vorum á bæn hver með öðrum 

nokkrar stundir á degi hverjum; hinum öðrum 

stundum vörðum vjer bæði til þess, er stafa þurfti 

og til kyrlátrar skemmtunar. Hjá hvorugum Ind- 

Verjanna gat jeg orðið þess var, að þá langaði 

mjög til að komast aptur til annara manna, og því 

síður varð jeg þess var, að bæri á hjá þeim nokk- 

Urri girnd til kvenna; en þeir höguðu sjer skikk- 

anlega og einfaldlega. Jeg fyrir mitt leyti fann í 

hugskoti mínu hinn mesta viðbjóð á að skipta mjer 

af kvennfólki, og með því öll fýsn til veraldlegs 

heiðurs, upphefðar og þeirra glaðværða, er þau 

hafa í för með sjer, var frá mjer horfin, var af 

mjer fastráðið, að ef hinum alvalda mætti þókn- 

ast að leiða mig úr þessari eyju til einhverra krist- 

inna manna, þá skyldi jeg verja auðlegð minni 

til að byggja klaustur honum til dýrðar, og eyða 

þar æfi minni í sönnum guðs ótta. 

Árið 1588 andaðist hinn ráðvandi, kristni Pj et- 

ur Góðmann, og syrgdum við Kristján hann 

sárt; jeg veitti honum sómasamlega greptrun. Hann 

var hjer um bil rúmt sextugur að aldri og hafði 

hingað til verið heilsugóður; en jeg held að svala- 

drykkur, sem hann naut einu sinni, þegar honum 
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var mjög heitt, og hann þambaóéi ákaft, hafi oll- 

að honum bana; en dagarnir munu þó í hafa ver- 

ið á enda. 

Eptir þetta mannslát breyttum við bústað vor- 

um og fluttum upp á stóru hæðina, sem er á milli 

fljótanna nær því á miðri eyjunni. þar byggð- 

um við rúmgóðan kofa, þöktum hann vel með 

laufum trjánna, svo hvorki regn nje vindur gátu 

gjört oss nokkur óhægindi; og þar höfðum vjer 

svo rólega daga, sem nokkur maður í heiminum 

hefði getað óskað sjer. 

Eptir þá tíð sáum vjer mörg skipsbrot, stór 

kerhöld og varningstunnur reka upp á sandrifin 

fyrir utan eyjuna, og fluttum við Kristján minn 

þetta allt að eyjunni á nýjum flekaprammi, er vjer 

höfðum smíðað ; í þessum ílátum var ekki einung- 

is ærna fje í gulli, silfri, perlum, gimsteinum og 

alls konar húsgögnum, heldur þar að auki einnig. 

klæðnaður, rúmfatnaður og aðrir ágætir hlutir; 

þurftum vjer, eptir það vjer fundum slíka hluti, 

ekki að leggja neitt hart á oss í einveru vorri, 

heldur gátum hagað búnaðarháttum vorum sem 

makindafyllst. 

Í full nítján ár eptir andlát Pjeturs hafði 

jeg verið saman við Kristján minn í allra beztu 

rósemi og ánægju; en að þeim liðnum þóknaðist 

guði loksins að taka þenna einasta tryggðavin 

minn frá síðu minni, já, frá hjarta mínu; því um 

vorið árið lö57 tók Kristján meir og meir að 
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finna til óvenjulegs magnleysis í öllum kroppnum, 

og jókst þar á megn höfuðsvimi og viðbjóður á 

mat og drykk, varð hann því á fáum vikum mátt- 

laus, unz hann um sólaruppruna á allraheilagra- 

messu morgun, eður hinn 1.dag Nóvembermánaðar 

Sama árið, sofnaði hægt og sáluhjálplega í trúnni 

á Krists forþjenustu, eptir að hann hafði falið sálu 

sína í guðs hendur. 

Tárin streyma af augum mjer, þegar jeg rita 
þetta, þar eð ekkert hefur tekið eins á mig nokk- 

Urntíma á æfi minni, eins og að verða að missa 

Þenna minn holla elskuvin. þegar jeg er nú í 
Öðru sinni að skrásetja lífssögu mína, er jeg á 

105. árinu, og óska jeg mjer að eins þess: 

að jeg mætti deyja dauða hins rjettláta, og að 

æfilok mín verði sem æfilok míns trúlynda 

Kristjáns. 

Lík þessa allra bezta vinar míns hefi jeg greptr- 

að Neðan til við hæðina austan á móti, og til merk- 
is um hvar gröf hans er, hefi jeg lagt á hana 

stóran stein og höggvið á hann kross og ártalið, 

Þegar Kristján deyði. Í nokkrar vikur eptir það 
var jeg aldrei ógrátandi. En þar eð jeg valdi mjer 

Síðan guð til einkavinar, öðlaðist jeg rjett furð- 

anlega hugsvölun og varð fær um að una kjörum 
mínum með mestu þolinmæði. 

Árið 1560, eður þremur árum eptir andlát 

Kristjáns míns, tók jeg að grafa inn í hæðina 
til að búa mjer þar til hagkvæmt hýbýli á vetr- 

um. þú sem þetta les og skoðar starfa minn, 
munt fá næga orsök til að undrast yfir minni Ó- 

Þreytanlegu iðjusemi, en gáðu líka að hvað lengi 
J€8 var að þessu verki. Hvað átti jeg að gjöra 
annað nytsami? Til akuryrkjunnar þurfti jeg að 

£ins fáa daga, og fjekk ætíð hundraðfaldan ávöxt. 

vísu hefi jeg vonað eptir aðjeg mundi komast 
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hjeðan, og vona enn þá eptir því, en mjer liggur í ljettu 

rúmi þó sú von verði eins og hingað til árangurslaus. 
Aparnir hjer á eyjunni hafa gjört mjer allra mesta mein- 

ið, því þeir hafa náð frá mjer dagbók minni, og tætt hans 

í smátt; jeg hafði kostgæfilega skráð í hana allt markvert, 

er mjer hafði að höndum borið frá árinu 1509 til 1580; 08 

hefi jeg því ekki á þessari annari útgáfu af æfisögu minni 

getað haft svo gott skipulap, sem mig hefði langað til, heldur 

hefi jeg einungis orðið að treysta minni mínu, sem reyndar 

war gott, en nú er með ellinni tekið ærið að sljófgast. 

Enn þá hefi jeg allgóða sjón, og mjer finnst líka, að jeg 
sje enn að líkamans burðum eins hraustur, brattur og hrein- 

-legur, eins og heilsugóður maður hjer um bil á millum fert- 

ugs og fimmtugs. 
s 

„ Á sumrin í hitanum hefi jeg optast verið í laufskálan- 

um á hæðinni, en þegar regn var og á veturna varð híbýl- 
ið, sem jeg hafði höggvið inn í hæðina, mjer ágætlega að 

motum. Kunni svo til að vilja, að einhverjir komi hingað, 
má ske af héndingu, þá geta þeir án sjerlegra erfiðismunað 

fundið fjársjóðu mína, sem vel eru geymdir og aðra þarflegð 
hluti; læt jeg þá vita, að í minnsta klefanum að austanverðu 

og einnig undir steinsætinu mínu er hið allra fjemætastð 

fólgið. 

Jeg barma mjer enn þá yfir því, að ótætis aparnir rifu 

í sundur fallegu dagbókina mína; því hefði jeg haft hana, 

„ mundi jeg eflaust hafa lýst fyrir þjer, tilvonandi lesari minn Í 

enn þá hinu og öðru, sem til hefur viljað, og vert var frá að 

segja. Láttu þjer samt nægja þetta litla, sem komið er, 08 

eigðu það víst, að á meðan jeg hefi sjónina og get skrifað, 

ætla jeg ekki að vera iðjulaus, heldur að skýra þjer Í öðrum 

smábæklingum frá öllu því, er eptir þetta mætti koma fram 

við mig einstaklegt og merkilegt. En í þetta sinn vil jé8 

lykta þessa sögu mína (sem jeg hefi snarað á spænska tungu 

og ei að orsakalausu) og leggja hana Í tæka tíð í tilhlýði- 

legan stað, sem hún getur langa tefi legið án þess að fúnd, 

því jeg veit ekki, hvað skjótt dauðinu muni yfir mig kOlDð, 
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og gjöra þannig að engu alla ástundun mína og hina góðu 

fyrirætlun í því, að auðsýna eptirkomendum mínum nokkra 

greiðvikni. Sá guð, sem jeg skuldbind mig til að þjóna af 

öllum mætti það eptir er æfi minnar, hann virðist — sje það 

ekki mót hans náðarsamlegum vilja beðið og sáluhjálp minni 

til tjóns — að heyra líka í þessu atriði bæn mína, og láta 

mig ekki deyja annarstaðar enn í þessu jarðhúsi mínu ann- 

aðhvort í rúminu eður í stólnum mínum, svo að hinir áfjáðu 

apar og önnur dýr hafi ekki líkama minn að leikfangi, og 

það jafnvel þó honum', ef til vill, auðnist aldrei að hvílast 
Í jörðunni. Gott og vel! veri þá jarðhús þetta mjer í graf- 

arstað allt til hins gleðilega upprisudags allra framliðinna. 

Þetta er allt hvað jeg, Eberharð Júlíus, hefi fundið 
Í hinni latínsku útgáfu til að þýða úr æfisögu Don Cýril- 

lósar do Valaró'sar sáluga. þó þýðingin sje ekki sem 
bezt af hendi leyst, er þó í sjálfu sjer hvorki neinu bætt við 

ritið nje úr því kippt. Auk þessa eru til enn þá nokkur 

rit flest á spænska tungu; en jeg hefi látið hingað til hjá líða, 

að snara bæði þeim og fáeinum latínskum ritgjörðum á þjóð- 
Versku; en verið getur að jeg gjöri það síðar, því lækninga- 

bókina hans er vert að lesa; því hann skýrir í henni frá 

gagnsemd og notkun jurta þeirra, róta og aldina, er vaxa 

hjer á eyjunni, og getur einnig allra þeirra kránkdæma og 

meiðsla, er hann og lagsbræður hans urðu hjor fyrir. það 

barf heldur ekki að fyrirlíta litla bæklinginn hans, sem hljóðar 
um alls konar reglur áhrærandi veðuráttufarið, og um akuryrkju 

vg garðarækt. 

a 
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Eptir máli. 

Fijer kemur yður þá loks fyrir sjónir, kæru landar! 1. partur 
Felsenborgarsaganna snaraður af dönsku á íslenzka tungu. Hefur 
herra G. Guttormsson unnið að útleggingu 13 fyrstu arkanna, 
en herra A. Sæmundsson að útleggingu síðari hlutans, nema hva 
Daði fróði hefur útlagt ættartölurnar og lagað þær eptir íslenzku 
ættartölu sniði og sömuleiðis kvæðið á bls. 200; hafa allir þessir 
menn varið allri alúð og kostgæfni til að leysa verk þetta sen 
bezt af hendi. Hvað stafsetningu eða rjettritun viðvíkur, Þá 
er hún ef til vill ekki allstaðar svo samkvæm sjálfri sjér Söð 
vera ætti og veldur því bæði að fleiri enn einn hafa unni 
að útleggingunni og svo er líka sumt hvað prentvillur fá... 
í þál. tíma af sögninni þykja, kemur fyrir á nokkrum stöðum, 
„bókti“ í staðinn fyrir „þótti,“ „yðrast“ f. „iðrast“ og þol-. 
andi eintölunnar í karlkyni einkunna „ann“ f. „an“ t. á. ID. 
á: bls. 258, 4.1. að of. „berann“ f. „beran“, sömuleiðis á bls. 
146, 15. 1. n. „geimdé f. geymd“, 112, 2. of. og 258, Í. h. 
„væna höfða“ f. „Grænhöfða“, 112, 9. of. „góðra vonar 
höfða“ f. „Góðrarvonarhöfða“, 385, 11. of. „skírt“ f. „skýrt“, 
359, 19. of. „skíringunni“ f. „skýringunni“, 126, 11. n. „þeirr“ 
f. „þeirra“, 237, 3. n. „heldar“ f. „heldur“, 213, 1. of. „dy8“ 
ur“ f. digur“, 264, 14. n. „maðal“ f. „meðal“, 201, 5. D. „08 

* þjökuðum“ f. „þjökuðumé, „13. kapílnli“ f. „13. kapítuli“,263, 
4. of. „Vilbjamur“ f. „Vilbjálmar“, 249, 11. of. „jarteikn“ Í. 
„jarðteikn“, 264, 13. n. „dækan“ f. „dækfan“, 340; 7. of. 
„girntum“ f, „girntumst“. AÐ vísu eru fleiri prentvillur, séð 
jeg hefi uppskrifaðar, en þar eð engar þeirra eru stórkost- 
legar og sízt svo að þær brjáli meiningu, þá sleppi jég á 
láta prenta þær með þessum parti saganna, þar eð jeg beð 
í hyggju að gefa út annan partinn síðar, sem er álitinn ekki 
síður skommtilegur, einkum sagan af Jóhanni Blak og Sehinel- 
zr presti, en þó verður það undir því komið að þessi part“ 
urinu gangi svo út að jeg verði skaðlaus. 

Bókin kostar óinnbundin 1 rd. 40 sk. 

Útgefandinn. 
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